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HÅLLBAR STADSUTVECKLING
OCH FÖRTÄTNING AV STADEN
NATIONELL KONFERENS
28-29 JANUARI 2019
STOCKHOLM

UR INNEHÅLLET
• Framtidsspaning – hur ser framtidens stad ut och hur anpassar vi stadsutvecklingen för att hänga med i
förändringen?
• Framgångsrika strategier vid förtätning och nybyggnation för hållbar utveckling och god stadskvalité
• Så skapas god samverkan och kommunikation mellan alla involverade aktörer för en effektiv
samhällsbyggnadsprocess
• Hur bygger vi tillsammans långsiktigt socialt hållbara livsmiljöer och samhällen?
• Så utvecklar och bevarar du grönstrukturen samt hanterar och planerar en väl fungerande dagvattenhantering
då staden förtätas för en långsiktig och hållbar stadsutveckling
• Effektiva och hållbara transport- och trafiklösningar vid förtätning av staden
MODERATOR OCH TALARE

SPECIELLT INBJUDEN

SPECIELLT INBJUDEN

Fredrik Drotte
Affärsområdesansvarig stadsutveckling
ÅWL arkitekter

Emma Jonsteg
Grundare och VD
Utopia arkitekter

Alexander Ståhle
Stadsbyggnadsforskare och VD
KTH, Spacescape

ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL
Sara Elmén
Hållbarhetsstrateg
och processledare
WSP Analysis & Strategy

Regina Kevius
Stadsbyggnads- och
exploateringschef
Sundbybergs stad

Martin Edfelt
Stadsarkitekt SAR/MSA
Täby kommun

Alisa Basic
Chef plankontoret
Linköpings kommun

Ole Kasimir
Planchef
Lunds kommun

Johanna Wiklander
Strategisk samhällsplanerare
Uppsala kommun

Malin Lagervall
Chef övergripande planering
Umeå kommun

Ulrika Palmblad
Stadsutvecklingschef
Göteborgs stad
Anders Svensson
Arkitekt och projektchef
Göteborgs stad
Gösta Olsson
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Norra Djurgårdstaden
Stockholm stad
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MÅNDAG 28 JANUARI
09:00-09:30 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås
09:30-09:40 INLEDNING

Moderatorn inleder den första konferensdagen
Fredrik Drotte

Affärsområdesansvarig stadsutveckling
ÅWL arkitekter

Fredrik är affärsområdesansvarig stadsutveckling inom ÅWL
Arkitekter sedan i mars, dessförinnan stadsutvecklingschef
i Upplands Väsby kommun. Utveckling av effektiv
samhällsbyggnadsprocess är något han brunnit för under
hela sin kommunala verksamhet. Han förekommer flitigt i
samhällsbyggnadsdebatten, som talare, paneldeltagare och
moderator.
09:40-10:40 EXPERTANFÖRANDE

Framgångsrika strategier vid förtätning och
nybyggnation
• Så arbetar du strategiskt vid förtätning och nyexploatering för att
skapa framtidens hållbara stad
• Så ser planerings- och genomförandeprocessen ut för långsiktigt
hållbar samhällsbyggnad vid förtätning och nyexploatering
Sara Elmén

Under denna föreläsning får du ta del av Täby kommuns arbete
med arkitektonisk kvalitet genom arkitekturprogram och tävlingar.
12:00-13:00 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
13:00-13:50 PRAKTIKFALL

Kunskapsstråket – proaktiv exploateringsförberedande
planering
• Exploateringsförberedande planering utifrån ett strategiskt
arbetssätt som inspirerar till och definierar en gemensam,
attraktiv och hållbar stadsutveckling
• Ramprogram som samlande planeringsnivå för stadens
utveckling längs den nya spårvägen från Lund C – ESS
• Så arbetar vi med kommunens tre verktyg – dialog,
myndighetsutövning och avtal – för att möjliggöra ett hållbart
samhällsbygge
Ole Kasimir
Planchef
Lunds kommun
Ole Kasimir är planchef i Lunds kommun och har lång erfarenhet
av stadsutvecklingsprocesser och detaljplanearbete. Lund är en
av Skandinaviens äldsta städer med ett av världens hundra högst
rankade universitet. Kommunen har drygt 119 000 invånare och
med cirka 40 000 helårsstudenter och tusentals forskare från hela
världen präglar Lunds universitet kommunen. I nordöstra Lund
växer nu Brunnshögsområdet fram där forskningsanläggningarna
MAX IV och ESS lägger grunden för materialforskning i världsklass.
Området som också kallas kunskapsstråket blev nominerat till
Sveriges Arkitekters Planpris 2017.

Hållbarhetsstrateg och processledare
WSP Analysis & Strategy

Sara Elmén är strateg och processledare inom hållbar
stadsutveckling, med lång erfarenhet av samverkan inom och
målstyrning av samhällsbyggnadsprocessen. Saras expertområde
är att definiera konkreta sociala, ekonomiska och ekologiska
mervärden som gör skillnad och följer med hela vägen, från
strategi till människors vardag. Dialog, förankring och inkludering
menar hon är ledord för en lyckad process när olika aktörer och
kompetenser ska samverka för en gemensam målbild och ett
gemensamt resultat.
10:40-11:10 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

13:55-14:45 EXPERTANFÖRANDE

Så skapas framgångsrik samverkan mellan alla
aktörer genom hela samhällsbyggnadsprocessen
• Så tar du fram en effektivare plan- och byggprocess genom
framgångsrik kommunikation och distinkt medborgardialog i
tidigt skede
• Hur skapar du god kommunikation med både privata
och offentliga aktörer för en effektiv och framgångsrik
samhällsbyggnadsprocess?
• Så utvecklar kommunen samsyn om de övergripande målen
genom en bred kommunikation samt leder processen för att
uppnå dessa?

11:10-12:00 PRAKTIKFALL

Hur uppnås kvalitet i stadsbyggande och arkitektur?
• Täbys arkitekturprogram för den regionala stadskärnan med
människan i centrum, värdeskapande stadsbyggnad och
arkitektonisk kvalitet som ledord
• Så arbetar Täby framgångsrikt med arkitekttävlingar med fokus
på innovativ arkitektur och genomförbarhet
Martin Edfelt

Stadsarkitekt SAR/MSA
Täby kommun

Martin Edfelt arbetar som stadsarkitekt i Täby. Han har en bred
bakgrund från privat och offentlig praktik och har arbetat med
alla skalor från byggnad till översiktsplan. Han är intresserad av
integrerade hållbara lösningar och har en stor tro på arkitekturen
som verktyg för att bygga hållbara, funktionella och vackra städer.

Fredrik Drotte

Affärsområdesansvarig stadsutveckling
ÅWL arkitekter
Fredrik är affärsområdesansvarig stadsutveckling inom ÅWL
Arkitekter sedan i mars, dessförinnan stadsutvecklingschef
i Upplands Väsby kommun. Utveckling av effektiv
samhällsbyggnadsprocess är något han brunnit för under
hela sin kommunala verksamhet. Han förekommer flitigt i
samhällsbyggnadsdebatten, som talare, paneldeltagare och
moderator.
14:45-15:15 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
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15:15-16:15 EXPERTANFÖRANDE

Att samskapa – hur bygger vi tillsammans långsiktigt
socialt hållbara livsmiljöer och samhällen?

TISDAG 29 JANUARI
08:30-09:00 SAMLING

• Vikten av att ändra vårt synsätt och omfamna möjligheten att
samskapa med medborgare för utvecklandet av framtidens
hållbara livsmiljöer

Samling, kaffe, te och smörgås

• Hur kan vi få mer fokus på att utveckla fler framgångsrika
arbetssätt och samarbetsmetoder? - innovation handlar inte
bara om teknik

Moderatorn inleder den andra konferensdagen

• Att mäta och utvärdera projektets effekter i syfte att återföra
kunskap och skapa ett tydligare fokus på resultat gällande
strategier och projektbriefer

Så skapar vi en hållbar stadsutveckling med fokus på
stadskvalitet

09:00-09:10 INLEDNING

09:10-10:00 PRAKTIKFALL

Emma Jonsteg

• Hur du tar fram en hållbar strategi för planering och byggande av
nya bostadsområden

Grundare och VD

• Framgångsfaktorer och fallgropar inom hållbar stadsutveckling!

Utopia arkitekter

Emma Jonsteg är grundare och VD för Utopia Arkitekter
som hon 2008 startade tillsammans med kollegan Mattias
Litström. Hon är en av de starkare rösterna i den svenska
samhällsbyggnadsdebatten och flitigt anlitad som föreläsare,
moderator, jurymedlem och programledare.
16:20-17:20 EXPERTANFÖRANDE

Framtidsspaning – hur ser framtidens stad ut och hur
anpassar vi stadsutvecklingen för att hänga med i
förändringen
• Hur ska vi bygga och förtäta för en mer attraktiv och hållbar
stad?
• Mobilitet och trafiklösningar i den framtida staden
Alexander Ståhle

Stadsbyggnadsforskare och VD
KTH, Spacescape
Alexander Ståhle är stadsforskare vid KTH och VD på
analysföretaget Spacescape som arbetar med stadsutveckling i
bland annat Stockholm, Oslo, Göteborg och Kiruna. Han är en
av de mest anlitade föreläsarna inom stadsplanering och skriver
flitigt på debattsidor i dags- och fackpress. Alexander Ståhle har
doktorerat i stadsbyggnad vid Arkitekturskolan KTH i Stockholm.
I sin forskning har han utvecklat analysredskap för stadsbyggnad
som sociotopkartan och Place Syntax Tool. På Spacescape har
Alexander bland annat lett projekten Värdering av stadskvaliteter,
Bostadspotential Stockholm, stadsbyggnadsstrategi för
Nya Kiruna, och Nya Slussen. Han är en av Sveriges mest
anlitade föreläsare inom stadsutveckling och har som VD och
projektansvarig utvecklat Spacescape till en av Sveriges ledande
stadsbyggnadskonsulter.
17:20-17:30 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar den första konferensdagen
17:30 KONFERENSENS FÖRSTA DAG AVSLUTAS

Regina Kevius
Stadsbyggnads- och exploateringschef
Sundbybergs stad
Sundbyberg är till ytan den minsta kommunen i Sverige och samtidigt
den kommun som har den högsta befolkningstillväxten i landet.
Stadsutvecklingen genomförs samtidigt i fem olika stadsdelar
och dessutom planerar kommunen att gräva ned järnvägen som
går igenom centrala Sundbyberg. Hur säkerställer Sundbyberg
stadskvaliteten och hur arbetar de med en hållbar stadsutveckling?
Under denna föreläsning får du ta del av Sundbybergs arbete mot
framtidens hållbara och kvalitetssäkra stad.
10:05-10:55 PRAKTIKFALL

Så arbetar vi vid förtätning och utvecklar en hållbar
och attraktiv stad för alla
• Hållbar stadsutveckling och förtätning – så bygger vi attraktiva
stadsmiljöer!
• Så skapa och bevara goda stadskvalitéer vid förtätning av
staden
• Detaljplaner och markanvisningar som strategiska styrverktyg
Alisa Basic
Chef plankontoret
Linköpings kommun
Som chef för Plankontoret på Linköpings kommun har Alisa
Basic ansvar för kommunens fysiska planering samt mark- och
exploateringsverksamhet i en kommun där det händer väldigt
mycket. Linköpings ambition är att stadsbyggandet i staden ska vara
berörande och robust samtidigt som vi med innovation flyttar fram
gränserna för svenskt samhällsbyggande.
10:55-11:25 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
11:25-12:15 PRAKTIKFALL

Hur arbeta strategiskt vid förtätning och nybyggnation
för att uppnå framtidens nya och hållbara stadsmiljö
• Så skapar vi framtidens nya stadsmiljö där innovation, närhet
och mervärde är ledorden
• Så skapas utrymme för mer än 10 000 nya bostäder och 5 000
nya arbetsplatser genom ett fördjupat översiktsplanarbete
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Johanna Wiklander

Strategisk samhällsplanerare, projektledare FöP
Bergsbrunna
Uppsala kommun
Johanna Wiklander har under sin yrkeskarriär arbetat med en
rad uppdrag med stadsbyggnadsinriktning och andra typer av
strategiska projekt kopplat till byggande och planering, dels har
hon varit lärare, handledare och kritiker på arkitektbildningen på
KTH i ämnet stadsbyggnad och slutligen deltar hon aktivt i det
offentliga samtalet om stadsbyggnad i Stockholm genom att
återkommande anlitas som moderator och workshopledare i
stadsbyggnadssammanhang. Hon kommer senaste från Linköpings
kommun där hon arbetade som stadsarkitekt innan hon fick
hennes nuvarande tjänst som samhällsplanerare på avdelningen för
Strategisk planering i Uppsala kommun.
12:15-13:15 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
13:15-14:05 PRAKTIKFALL

Så omvandlade vi staden och skapade en god
stadskvalitet och en varierande stadsmiljö
• Så utvecklar du en blandstad med ett mångsidigt utbud av såväl
bostäder och skolor som företag, butiker och annan service
• Så tar vi tillvara på befintliga ytor, byggnation och infrastruktur i
framtagandet av framtidens blandstad
• Hur skapar vi utrymme för parkeringsplatser, lekparker, skolor
med skolgårdar och andra öppna ytor vid förtätning av staden?
• Våra lärdomar, tips och råd
Ulrika Palmblad
Stadsutvecklingschef
Göteborgs stad

Anders Svensson
Arkitekt och
projektchef
Göteborgs stad

Ulrika Palmblad har en lång och bred erfarenhet från både
privat och offentlig fastighets- och stadsutveckling. Hon är nu
involverad i stadsutvecklingsportföljen Älvstaden som är ett av
Västsveriges hetaste framtidsområden. Hennes huvudsakliga
uppgift med detta projekt blir att ta arbetet med pågående
planering till konkreta byggstarter. Anders Svensson, planarkitekt
på stadsbyggnadskontoret, är processledare för Älvstaden och i
detta anförande får ni ta del av hur Göteborgs stad skapar hållbar
stadsutveckling.
14:05-14:35 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
14:35-15:25 PRAKTIKFALL

Så utvecklar och bevarar du grönstrukturen samt
hanterar och planerar en fungerande dagvattenhantering
då staden förtätas för en långsiktig och hållbar
stadsutveckling
• Grönplanering och gestaltning - hög prioritet genom hela
planerings- och byggnadsprocessen
• Dagvattenhantering i framtidens hållbara stad - lösningar och
åtgärder som har implementerats

Gösta är landskapsarkitekt med lång och bred erfarenhet. Har de
senaste 17 åren arbetat med stadsplanering/parkplanering med
fokus på miljö-och klimatanpassat byggande i projektet Norra
Djurgårdsstaden. Han har tagit fram nya planeringsunderlag såsom
sociotopstudier, grönytefaktor, dagvattenstrategier bland annat
och även deltagit i framtagande av projekteringshandlingar och
genomförandet på plats. Gösta har också regelbundet guidningar i
det nybyggda delområdet Hjorthagen.
15:30-16:20 PRAKTIKFALL

Effektiva och hållbara transport- och trafiklösningar
vid förtätning av staden
• Så skapar vi attraktiva och tillgängliga städer som också blir
mindre beroende av biltrafik
• Hållbart resande – så arbetar vi för att Umeåborna kan ta sig
fram på ett hållbart sätt
• Så ökar vi framkomligheten för en sömnlös trafikupplevelse när
staden förtätas
• Så tar vi vara på och utnyttjar befintlig infrastruktur så
kollektivtrafiken kan utnyttjas mer effektivt
Malin Lagervall
Chef övergripande planering
Umeå kommun
Umeå är norra Sveriges ledande tillväxtort och är en av Sveriges
snabbast växande platser. Umeå har under de senaste 50 åren vuxit
med rekordfart, vilket har resulterat i att vi har mer än fördubblat vår
befolkning, och är idag Sveriges 11:e största stad med över 125 000
invånare. Malin Lagervall arbetar som planeringschef och ansvarar för
kommunens översiktsplan och strategier för hållbar tillväxt. Malin har
16 års arbetslivserfarenhet inom samhällsutveckling och har arbetat
statligt, privat och kommunalt.
16:20-16:30 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar konferensen
16:30 KONFERENSEN AVSLUTAS

Sagt om Ability Partners konferenser
”Mycket bra! I varje föreläsning fanns det något
som jag kan ta med mig i mitt fortsatta arbete”
”Genomgående brukar de här konferenserna
hålla hög kvalitet”
”Trevligt arrangemang, bra upplägg, trevliga lokaler och
framförallt bra och förberedda talare”
”Proffsiga föreläsare som gjorde dagarna intressanta”
”Jag var positivt överraskad över den höga
nivån som talarna höll”

• Framgångar och utmaningar vid från planering, anläggande och
drift av ett av Sveriges mest omtalade stadsutvecklingsområde
Gösta Olsson
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Norra Djurgårdstaden, Stockholm stad
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Goda skäl att delta på konferensen
• Få insikt i hur framtidens stad ser ut och hur vi anpassar stadsutvecklingen för att
hänga med i förändringen
• Ta del av framgångsrika strategier vid förtätning och nybyggnation för hållbar
utveckling och god stadskvalité
• Lyssna till hur du skapar framgångsrik samverkan och kommunikation mellan alla
involverade aktörer för en effektiv samhällsbyggnadsprocess
• Öka dina kunskaper om hur vi tillsammans bygger långsiktigt socialt hållbara
livsmiljöer och samhällen
• Möjlighet att lära dig mer om hur du utvecklar och bevarar grönstrukturen samt
hanterar och planerar en fungerande dagvattenhantering då staden förtätas
• Få kunskap om effektiva och hållbara transport- och trafiklösningar vid förtätning av
staden
• Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela landet!

Om Ability Partner

Intresserad av en affärsutställning?

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 erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket 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!

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.

Janne Huttunen • Tel: 08-694 91 00 • Mobil: 070-495 73 50
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se
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Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

ANMÄLAN

Fyra sätt att anmäla sig
Webb: www.abilitypartner.se
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Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON
NATIONELL KONFERENS

Boka senast 16 november
6.990 kr

2.000

kr rabatt

Boka senast 21 december
7.990 kr

1.000

kr rabatt

Ordinarie pris
8.990 kr

Mängdrabatt
Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar ni endast 5.990 kr exkl. moms för person 3, 4, 5 osv.

Nationell konferens 28-29 januari 2019

Förnamn

Efternamn		E-post

Befattning

Avdelning			

Telefon

Fax

Företag / organisation

Adress			

Post nr

Ort

Tel växel

Bransch

Betalningsvillkor

Boende i Stockholm

Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

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.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega.
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full avgift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning
tas en administrativ avgift på 500 kr.

Konferenskod: OFF1512
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