
UR INNEHÅLLET

 Vad uppnår du egentligen med förtätning av en stad? Vilka är  
utmaningarna samt för- och nackdelarna?

 Så tar du fram och förankrar en strategi för förtätning av staden  
samt driver processen effektivt

 Så kan du göra moderna tillägg i redan befintliga miljöer samti-
digt som du behåller stadens kvalitet och identitet

 Framtidens transport och trafiklösningar och vad du behöver ta  
hänsyn till vid förtätning av staden

 Så kompenserar du grönytor och skapar en hållbar grönstruktur 
även då staden förtätas

 Tillväxt och nya bostäder vs buller och hänsyn till människors  
hälsa och välmående

 Hållbar dagvattenhantering vid förtätning av staden – hur du 
hanterar planprocessen och tar höjd för klimatförändringar vid 
nybyggnation och förtätning av staden 

SMART FÖRTÄTNING  
AV STADEN
NATIONELL KONFERENS 3-4 JUNI 2015 I SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER – ANMÄL DIG IDAG!
www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

Arrangeras av:

TALARE OCH PRAKTIKFALL
Anders C Eriksson 
Stadsarkitekt 
Järfälla kommun 

Cecilia Strömer 
Chef Stadsutvecklingsenheten 
Göteborgs Stad 

Katarina Fredrika 
Projektledare Konsten att skapa stad 
Nacka kommun 

Malin Engström 
Avdelningschef för planeringsavdelningen 
Växjö kommun 

Mats Norrbom 
Samhällsbyggnadsdirektör 
Uppsala kommun 

Annika Söderlund 
Chef för miljöplanering 
Umeå kommun

Stefan Engdahl 
VO-chef samhälle 
Trafikverket 

DELTAGARE I PANELDEBATTEN
Patrik Faming 
Verksamhetssamordnare  
– Boverkets ledning 
Boverket

Isak Rubensson 
Samhällsekonom  
Strategisk utveckling 
och analys, Stockholm 
läns landsting

Sven Hunhammar 
PhD, Klimatchef 
Naturskyddsföreningen

KEYNOTE SPEAKER
Alexander Ståhle 
Stadsbyggnadsforskare  
på KTH och VD 
Spacescape 

Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

SEPARAT BOKNINGSBAR WORKSHOP | TORSDAG 4 JUNI

Strategisk analys – hur du genomför en stadsanalys vid förtätning av staden 
Under ledning av Spacescape

Inspireras av flera  
högaktuella praktikfall! 

Paneldebatt:  
Framtidens smarta,  

attraktiva och  
hållbara stad



ONSDAG 3 JUNI

09:00 Registrering och morgonkaffe

09:30 Ability Partner inleder konferensen och lämnar 
över till konferensens moderator

PRAKTIKFALL 
09:40 Så går du från vision till verklighet och skapar en 
blandstad med ett mångsidigt utbud av såväl bostäder 
och skolor som företag, butiker och annan service
• Vad innebär egentligen blandstaden hos oss – exempel från 

Barkarbystaden
• Varför har vi har valt att satsa på en blandstad när vi exploaterar 

och förtätar området?
• Så går du från vision till verkligen i samhällsbyggandet med såväl 

kommunala som privata aktörer med delvis olika intressen
• Hur kommunicerar du framgångsrikt med olika aktörer såsom 

byggherrar, företag, medborgare och andra parter genom hela 
samhällsbyggnadsprocessen?

• Våra lärdomar, tips och råd

Anders C Eriksson
Stadsarkitekt
Järfälla kommun

Anders har över 40 års erfarenhet med planering och byggande och 
har arbetat fem utav dem på Järfälla kommun som stadsarkitekt.  
Under detta anförande kommer Anders att berätta om Barkarbystaden 
som är ett av de största utbyggnadsområdena i Stockholmsområdet. 
Under en tioårsperiod växer en helt ny stadsdel fram med 10 000 nya 
bostäder och 10 000 nya arbetsplatser. Här kommer det att finnas 
bostäder, arbetsplatser, skolor, kultur och service. Dessutom kommer 
Barkarbystaden att om några år bli västra Stockholms nya knutpunkt. 
Det innebär att både tunnelbana, fjärrtåg och pendeltåg stannar i om-
rådet. Redan idag har Järfälla kommun mycket bra kommunikationer 
till Stockholm och har utsetts till ”bästa pendlarkommun” av Dagens 
Nyheter.  

10:30 Förmiddagskaffe och nätverkande 

PRAKTIKFALL
11:00 Så utvecklar du långsiktig och hållbar  
grönstruktur då staden förtätas 
• Grönstrategi för en tät och grön stad. 
• Parkutveckling av befintliga grönytor och skapande av ny grönyta 

– så gör du för att skapa en tät blandstad
• Hur kompenserar du grönytor och skapar effektiva lösningar vid 

förtätning?
• Vilka innovativa lösningar finns?
• Praktiska exempel från Göteborg
   
Cecilia Strömer
Chef Stadsutvecklingsenheten
Göteborgs stad 

Cecilia är planarkitekt och arbetar med stadsutveckling i Göteborg, 
nu som enhetschef på stadsutvecklingsenheten på Park och 
naturförvaltningen. Enheten svarar för de gröna frågorna i planering 
och de gestaltar, projekterar och bygger alla gröna platser i staden. 
Under detta anförande kommer Cecilia att berätta hur Göteborgs 
Stad planerar och arbetar med grönytor vid förtätning av staden. 

PRAKTIKFALL
11.50 Förbättrad ljudmiljö och minskat buller genom 
smart stadsplanering och åtgärdsprogram
• Tillväxt och nya bostäder vs buller och hänsyn till människors 

hälsa och välmående 
• Vad är det som gäller enligt plan- och bygglagen och vad säger 

miljöbalken om trafik- och industribuller? – en kort redogörelse 
• Att ta hänsyn till buller redan i stadsplaneringen och arbeta fram-

gångsrikt med omgivningsbuller– erfarenheter från Umeås arbete 
med planering och åtgärdsprogram. 

• Effektiva åtgärder för reducering och hantering av buller vid 
nybyggnation och i befintliga och bullerutsatta miljöer – praktiska 
exempel från Umeå

Annika Söderlund
Chef för miljöplanering
Umeå kommun 

Annika jobbar som chef för miljöplanering i Umeå kommun. Där 
arbetar hon med miljö- och hälsoskyddsbedömningar i planering, 
tillsyn, buller och luftkvalitetsfrågor. Annika kommer under denna 
talarpunkt att gå igenom hur de på Umeå kommun jobbar med  
att förbättra ljudmiljön i den växande staden och Umeås åtgärdspro-
gram mot buller. 

12:40 Lunch och nätverkande 

PANELDEBATT 
13:40 Framtidens smarta, attraktiva och hållbara stad
• Hur bygger och förtätar vi smart för en mer attraktiv och hållbar 

stad?
• Vid förtätning av staden hur skapar vi utrymme för parkerings-

platser, lekparker, skolor med skolgårdar och andra öppna ytor? 
• Framtidens boende – hur vill invånarna bo i framtiden? 
• Grönska – hur integrerar vi grönska i stadsbilden för bättre livs-

kvalitet, mindre buller, bättre dagvattenhantering mm 
• Mobilitet och trafiklösningar i framtidens smarta, attraktiva och 

hållbara stad
• Hur skapar vi mer attraktiva centrum och naturliga mötesplatser 

för integration?

DELTAGARE I PANELDEBATTEN 
Patrik Faming
Verksamhetssamordnare – Boverkets ledning
Boverket

Isak Rubensson
Samhällsekonom strategisk utveckling och analys
Stockholm läns landsting

Sven Hunhammar
Klimatchef
Naturskyddsföreningen

Fler paneldeltagare presenteras senare på vår webbplats
www.abilitypartner.se
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PRAKTIKFALL
14:20 Förtätning och dagvattenhantering – minska 
belastningen på de befintliga systemen och risken för 
översvämningar och skador genom effektiva åtgärder
• Hur hanterar du planprocessen och tar höjd för klimatförändringar 

vid nybyggnation och hanteringen av dagvatten vid förtätning av 
staden?

• Vad kan du göra vid nybyggnation och förtätning av staden för 
att minska riskerna för översvämningar och skador?

• Vikten av grönska för att skapa fördröjningsmekanismer och 
hantera dagvattnet

Malin Engström
Projekteringschef Avdelningschef för planeringsavdelningen
Växjö kommun

Malin kommer under anförandet att berätta om Växjö kommuns 
strategiska och praktiska arbete med en hållbar dagvattenhantering. 
Hur de hanterar dagvattenfrågan i detaljplaner med avseende på 
förtätningsprojekt respektive översvämningsproblematik samt hur 
de arbetar med dagvattenfrågan internt och externt. Malin arbetar 
som projekteringschef på tekniska förvaltningen med ansvar för 
dagvatten i planeringsskedet och har dessförinnan arbetat med 
utvecklingen av dagvattenanläggningar.

15:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande 
 
PRAKTIKFALL 
15:40 Att göra staden mer attraktiv och hållbar genom 
omvandling samt förtätning vid redan bebyggda  
områden
• Så kan du göra moderna tillägg i redan befintliga miljöer 
• Förtätning i befintlig miljö – hur går det till rent praktiskt?
• Så kan du föräta och tillföra nya kvaliteter samtidigt som du 

behåller viktiga befintliga kvaliteter i staden
     
Mats Norrbom
Samhällsbyggnadsdirektör
Uppsala kommun

Matts arbetar på Uppsala kommun som stadsbyggnadsdirektör 
för kontoret för samhällsutveckling - en organisation på drygt 200 
medarbetare. Några av hans projekt genom åren är utbyggnaden 
av Citybanan och Norra Länken i Stockholm för att bara nämna 
några fåtal. Under detta anförande kommer han att prata om hur 
de förtätar redan bebyggda områden i Uppsala samtidigt som de 
behåller stadens identitet. 

16:30 Första konferensdagen sammanfattas och  
avslutas

Välkommen till mingel!
Passa på att träffa och utbyta 
erfarenheter med kollegor från 
hela landet!
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  TORSDAG 4 JUNI

08:30 Registrering och morgonkaffe 

09:00 Moderatorn inleder konferensens andra dag

KEYNOTE SPEAKER
09:10 Att ta fram och förankra en strategi för förtätning 
av staden 
• Vad uppnår man egentligen med förtätning av en stad– fördelar 

och nackdelar med förtätning 
• Hur ser planerings- och genomförandeprocessen ut och hur 

skiljer det sig från traditionell ny exploatering? 
• Hur får du igenom beslutet för det nya och driver processen  

effektivt?
   

Alexander Ståhle
Stadsbyggnadsforskare på KTH och VD
Spacescape 

Alexander Ståhle driver sedan 2005 företaget Spacescape, som 
kvalitetssäkrar stadsmiljö och stadsutveckling för kommuner, stat, 
byggherrar och fastighetsutvecklare. Han är även stadsbyggnads-
forskare på KTH och har doktorerat i stadsbyggnad med en 
avhandling om förtätning. Under detta anförande kommer han att 
berätta om för- och nackdelar med förtätning, varför det förtätas 
samt hur du tar fram en strategi vid förtätning av staden. 

10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
10:30 Konsten att skapa stad – konst, kultur och  
konstnärlig kompetens som resurser i  
stadsutvecklingens olika faser
• Så bryter du de vanliga arbetssätten och hittar nya lösningar i 

samspel
• Innovativa medborgardialoger och medskapande där fler  

berörda är med redan i ett tidigt skede – för en effektivare  
plan- och byggprocess

• Så skapar du engagemang bland de boende för ett reellt  
inflytande

• Vem betalar för en levande stad?
 
Katarina Fredrika 
Projektledare Konsten att skapa stad
Nacka kommun
 
Katarina Fredrika arbetar som projektledare för ”Konsten att skapa 
stad” i Nacka kommun sen 2013. Hon har en master of fine arts 
och är vidareutbildad inom både arkitektur och organisationsut-
veckling. Hon har många års erfarenhet av att initiera, driva och leda 
processer och projekt med fokus på hur konst, kultur och konstnärlig 
kompetens kan utmana och expandera etablerade perspektiv och 
förnya invanda arbetssätt. Föreläsningen tar upp praktiska exem-
pel och belyser såväl misslyckanden som framgångsfaktorer för ett 
hållbart resultat. Katarina Fredrika berättar också om hur Nacka kom-
mun tänker kring finansieringsmodeller för en levande stad.

SMART FÖRTÄTNING AV STADEN



EXPERTANFÖRANDE
11:20 Effektiva transporter och trafiklösningar vid  
förtätning av staden
• Mobility management - vad kan vi göra för att öka framkomlig-

heten och få trafiken och transporter att flyta på även fast staden 
förtätas?

• Hur kan vi skapa attraktiva och tillgängliga städer som också blir 
mindre bilberoende?

• Hur förbättras tillgängligheten och framkomlighet genom gång- 
och cykelvägar samt en befintlig infrastruktur och kollektivtrafik 
som utnyttjas mer effektivt?

• Vad behöver du tänka på vad gäller transport av farligt gods? 
Hur kan du hantera och minska risker när förutsättningarna änd-
ras?

   
Stefan Engdahl
VO-chef samhälle
Trafikverket 

Anförandet kommer att behandla hur du vid förtätning av staden 
även lyckas med effektiva transport- och trafiklösningar. Under 
anförandet kommer Stefan att berätta om hur du kan skapa mer 
tillgängliga städer samtidigt som bilberoendet minskar. Stefan har 
arbetat på trafikverket i fem år och har ett verksamhetsområdesan-
svar för ca 2800 investeringsprojekt och han ansvarar för alla faser 
från förstudie till byggande. Han har tidigare arbetat på bland annat 
Vägverket. 
  
12:10 Moderatorn sammanfattar och avslutar  
konferensen

12:20 Lunch och nätverkande

SEPARAT BOKNINGSBAR WORKSHOP 
13:20 - 16:45
Strategisk analys – hur du genomför en stadsanalys 
vid förtätning av staden

ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

Läs mer om våra övriga evenemang på www.abilitypartner.se

Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmåga 
att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna 
dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar,  
seminarier, konferenser, events, nätverk och konsultativa tjänster som  
hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrenskraften.

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att 
erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % 
nöjda och återkommande kunder. För mer information om Ability Partner 
eller detta evenemang, kontakta oss via telefon 08-694 91 00.

Intresserad av en affärsutställning?

Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varu-
märket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl 
under som efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina 
behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer!

Stefan Broman I Tel: 08-694 91 00 I Mobil: 070-999 72 35 
E-post: stefan.broman@abilitypartner.se 
 
Janne Huttunen | Tel: 08-694 91 00 | Mobil: 070-495 73 50 
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se

Goda skäl att delta på konferensen

 Få inspiration från andra städer och deras förtätnings-
strategi - praktiska exempel

 Lyssna på paneldebatt om framtidens smarta, attraktiva 
och hållbara stad

 Ta del av hur du kan skapa moderna tillägg i redan 
befintliga miljöer och behålla stadens och områdets 
kvalitet och identitet

 Lär dig mer om hur du minskar buller genom smart 
stadsplanering samt framtidens transport- och  
trafiklösningar

 Ta del av hållbar dagvattenhantering och hur du  
hanterar planprocessen vid klimatförändringar

 Få insikt i de utmaningar som finns med förtätning av 
en stad och område samt fördelar och nackdelar med 
förtätning

 Du får ökade kunskaper kring stadsanalys inför förtät-
ning av staden och området samt hur du förankrar en 
strategi för förtätning av staden samt driva processer 
effektivt

 Lyssna till hur du kan kompensera grönytor och andra 
öppna ytor vid förtätning

 Nätverka och utbyt erfarenheter med kollegor från hela 
Sverige! 
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Strategisk analys – hur du genomför en 
stadsanalys vid förtätning av staden 
 

Under ledning av Spacescape får du ta del av expertkunskaper kring hur du genomför en 
stadsanalys för att se hur möjligheterna till förtätning ser ut just för din kommun med hjälp  
av en nyutvecklad metodik för stadsanalys. 

Under workshopen kommer analysmodellen ”förtätningsrosen” att presenteras. Denna  
modell kan synliggöra hur förtätningsbehovet, förtätningstrycket, förtätningsutrymmet och  
förtätningsfriheten tillsammans skapar möjligheter för stadsutveckling. Du kommer under  
denna eftermiddag att få möjlighet att göra praktiska övningar som blandas med teori och  
diskussioner. 

Det som kommer att tas upp under workshopen är:

• Hur avgår du vilka områden som är mest lämpliga att förtäta samt hur mycket förtätning som är lämpligt?  
 Vilka faktorer behöver du ta hänsyn till?

• Hur kan vi ta reda på vad just vår stad behöver? – Hitta potentialen och kvalitén i den egna staden.  

• Hur klarar du förutsättningarna för att förtäta gällande infrastruktur – hur kan vi lösa det? 

• Hur får vi plats med mer invånare/näringsliv för en rimlig ekonomi och bra förutsättning? 

• Hur planerar vi de värden som förändras – yta, ljus, rum, grönska, parkeringslösningar och stadens siluett?

• Praktiska exempel från förtätningsprojekt

Vi avbryter för kaffe och nätverkande 

Workshopsledare

Spacescape 
Workshopen inleds av Alexander Ståhle, Stadsbyggnadsforskare på KTH och VD på Spacescape

Spacescape analyserar stadsmiljöer, byggnader och nya planer i samarbete med arkitektkontor,  
stadsbyggnadskontor, statliga verk och byggföretag. Spacescape tar även fram egna planförslag  
baserat på den senaste stadsbyggnadsforskningen. Deras tjänster innefattar: brukarstudier,  
rumsanalyser, designanalys, policyutveckling, strategisk design. 

SEPARAT BOKNINGSBAR WORKSHOP TORSDAG 4 JUNI 13:20 - 16:45
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Konferenskod: OFF1326

 Konferens    Workshop

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Anmälan till: SMART FÖRTÄTNING AV STADEN

Tid & plats 
Konferens 3-4 juni 2015
Workshop 4 juni 2015
Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20, Stockholm
Tel: 08-517 343 00

Boende i Stockholm
Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när du
bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.

Allmänna villkor
Priser och betalningsvillkor 
Alla priser anges exkl. moms. Betalning sker mot faktura med 20 dagars betalningsvillkor eller 
enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har Ability Partner rätt att debitera dröjsmåls-
ränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om 8 %. 
 
Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats 
Om du av någon anledning ej kan delta på ett bokat evenemang kan du alltid överlåta din delta-
garplats till en kollega. Du kan också få inbetald deltagaravgift tillbaka förutsatt att din skriftliga 
avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor (21 dagar) före evenemangets startdatum. Vid avbok-
ning senare än 3 veckor (21 dagar) från evenemangets startdatum erhåller du ett värdebevis. 
Värdebeviset kan sedan användas som betalning på ett annat av Ability Partner anordnat evene-
mang. Vid avbokning utgår en administrativ avgift om 1.000 kr. På vissa av våra konferenser kan 
deltagandet vara fritt för vissa yrkesgrupper/målgrupper. Vid anmälan som gratisdeltagare och 
om man inte deltar på evenemanget kan man komma att bli fakturerad i efterhand i form av en så 
kallad ”No-show” avgift. Om inte annat anges är No-show avgiften 1.500 kr. 

Information om behandling av personuppgifter 
Den personliga information som tillhandahålls av dig kommer att bevaras i en databas som 
används i vår marknadsföring och kommunikation med dig. Informationen kan även komma 
att delas med Ability Partners samarbetspartners. Om du önskar att dina uppgifter inte skall 
användas i dessa syften ber vi dig skriva till oss via traditionell post: Personuppgiftansvarig, Ability 
Partner Europe AB, Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm eller via e-post: info@abilitypartner.se. 

Fotografering och filmning 
Vi tar ibland fotografier och filmar på våra konferenser och kurser. Bilderna och filmerna kan 
komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Som deltagare 
godkänner du att vi tar bilder och filmar på våra evenemang och att dessa får användas på 
dessa sätt. 

Övrigt 
Ability Partner reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av 
enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Ability Partner förbehåller sig också 
rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang har beställaren rätt att få ersättning för 
erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp. Vi förbehåller oss rätten att neka delta-
gande till personer som inte tillhör målgruppen samt deltagare från konkurrerande verksamhet.

Pris
Ability Partner premierar tidiga bokningar samt om ni är flera från samma 
organisation som bokar plats samtidigt.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl mer än 2 personer från samma organisation så betalar person
3, 4, 5 osv endast 4.980 kr exkl. moms för konferensen och 2.480 kr för
fördjupningspasset.

PERIOD PRIS ORDINARIE  RABATT
Boka senast 17 april
Konferens  6.780 kr  7.980 kr  1.200 kr
Workshop  3.480 kr  3.980 kr  500 kr

Boka senast 22 maj
Konferens  7.280 kr  7.980 kr  700 kr
Workshop   3.680 kr  3.980 kr  300 kr

Boka efter 22 maj
Konferens  7.980 kr    
Workshop  3.980 kr    

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Ovanstående rabatter 
kan ej kombineras med andra erbjudanden. Obs! Alla priser är exkl. moms. 

Anmäl dig idag! 
Webb: www.abilitypartner.se
E-post: bokning@abilitypartner.se
Telefon: 08-694 91 00 Fax: 08-694 91 04
Traditionell post: Ability Partner, Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Ability Partner samarbetar med PAR
PAR är ledande inom direkt kundbearbetning. Vi kombinerar kompetens 
och informationslösningar till kraftfulla verktyg för att bearbeta dina 
kunder, hitta nya och upptäcka nya affärsmöjligheter.
    Vi förser dig med kontaktinformation för personlig bearbetning, ser till  
att din kunddatabas är korrekt samt hjälper dig analysera och dra slut- 
satser för att styra verksamheten, på kort och lång sikt.

Kontakta hakan.bjorkholmen@par.se så berättar han mer.
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Kontakta mattias.halvarsson@par.se så berättar han mer.


