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Områdets historia



Den gröna miljön



Vision
I lugnets och 
gemenskapens Sege 
Park finns det gröna 
livet nära centrum. 

Här skapar boende och 
verksamheter  
gemensamskap kring 
odling och hållbara 
lösningar.

Den kulturhistoriska 
miljön bevaras samtidigt 
som det finns smarta 
lösningar för ett bra liv.







Processer

 Byggherredialog

 Medborgardialog

 Hållbarhetscertifiering



Dialogprocess mellan Malmö stad och byggherrarna

• Dialog som verktyg
• Inga tekniska särkrav
• Lärande
• Sporra varandra
• Gemensamma lösningar på 

systemnivå
• Externa finansieringsmöjligheter



Dialogprocess mellan Malmö stad och byggherrarna

– Arkitektur, gestaltning, kulturmiljö
– Mobilitet och parkering
– Delningsfunktioner
– Sociala frågor
– Avfall
– Energisystem
– Odling och blå-gröna lösningar
– Kommunikation och marknadsföring
– etc

Projektmål
DP: parkering, p-hus, gc-vägar

Byggherrarnas erfarenheter och  
idéer
Föreläsning
Workshop
Arbetsgrupp
Gemensam mobilitetsplan med 
åtgärder för att minska bilinnehavet
Bilpool, cykelpool, leveransskåp, 
cykelverkstad, Malmö bybike, 
kollektivtrafikkort etc

Gemensam planering av innehållet i dialogen



Dialogprocess mellan Malmö stad och byggherrarna

– Arkitektur, gestaltning, kulturmiljö
– Mobilitet och parkering
– Delningsfunktioner
– Sociala frågor
– Avfall
– Energisystem
– Odling och blå-gröna lösningar
– Kommunikation och marknadsföring
– etc

Projektmål
Markanvisningsprogram

Byggherrarnas erfarenheter och  
idéer
Föreläsning
Workshop
Arbetsgrupp
Sociala handlingsplaner: 
arbetsmarknadsinsatser, skol- och 
förskolesamarbeten, mötesplatser, 
aktiviteter, delning, planering, bygge, 
förvaltning

Gemensam planering av innehållet i dialogen



Dialogprocess mellan Malmö stad och byggherrarna

– Arkitektur, gestaltning, kulturmiljö
– Mobilitet och parkering
– Delningsfunktioner
– Sociala frågor
– Avfall
– Energisystem
– Odling och blå-gröna lösningar
– Kommunikation och marknadsföring
– etc

Projektmål
Energiutredning
Klimat- och 
kretsloppsöverenskommelse

Byggherrarnas erfarenheter
Workshoppar
Individuella samtal mellan Eon 
och byggherrarna
Förslag på energisystem
Förstudie innovativa 
energilösningar
Erbjudande från Eon

Gemensam planering av innehållet i dialogen



Medborgardialog

 Inhämta kunskap och idéer, erbjuda 
medskapande, skapa positiv inställning till 
Sege Park

 Urban X (mellanstadieelever)

 Enkät

 Fokusgrupp

 Befintliga arrangemang i stadsdelen

 Egna arrangemang: guidning, loppis, utebio
etc



Certifiering av markanläggningen enligt Ceequal



Certifiering av markanläggningen enligt Ceequal
 Brittiskt system - SGBC

 Whole team award
– Beställare (planeringsskede)
– Projektör (projekteringsskede)
– Entreprenör (entreprenadskede)

 Assessor, utbildning, bevisföring

 Excellent (högsta nivån) >75% av totala poängen



malmo.se/Segepark

https://malmo.se/Segepark
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