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VI HAR, som vi nu hoppas att ni känner till, bytt namn från Svenska Kommunaltekniska Föreningen 
till Föreningen Sveriges Stadsbyggare. Ämnet för årets kongress, ”Innovativt stadsbyggande” passar 
därför särskilt bra. Programmet tar upp och belyser stadsbyggandets utmaningar, bl.a. näringslivets 
behov och utrymme för företag och arbetsplatser, hur vi ska planera och bygga mera hållbart, hur 
transportsystemen ska bli mer effektiva samt hur vi ska finansiera och genomföra stadsbyggandet 
på ett bra sätt. Regeringens reform- och utredningstakt när det gäller bostadsbyggandet är mycket 
hög vilket i sin tur påverkar oss yrkesverksamma inom stadsbyggandet. En av kongressens höjd-
punkter är därför medverkan från Peter Eriksson, Bostad- och digitaliseringsminister. 

Välkommen till Lindholmen i Göteborg den 19:e september!

Bo Bäckström
Ordf.  Föreningen Sveriges Stadsbyggare

Styrelsemöte och kommittémöten under eftermiddagen 
enligt särskild kallelse 

17.00 Registrering Lindholmen Conference Centre 
 
18.00 Asset Management of Your Most Important   
 Asset, Your People 

Public Works organizations have become adept 
at asset management of physical assets such as 
pavement, sanitary and storm sewer, water, facilities, 
vehicles, and equipment.  However, what is often 
overlooked is asset management of your most im-
portant asset, your people.  Some of the challenges 

Måndagen 18 september

Tisdagen 19 september

TEMA: ”INNOVATIVT STADSBYGGANDE” 
Moderator: Karin Klingenstierna

08.00 Registrering och kaffe

08.30 Välkommen!
 Bo Bäckström, Föreningens ordförande

08.40 Välkommen till Göteborg
 Ann-Sofie Hermansson,  
 Kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs Stad

09.00 Lindholmen – från fd varvsområde till global  
 utvecklingsmiljö

Genom ett långsiktigt arbete med visionen i kombi-
nation med mod hos beslutsfattare, är Lindholmen 
idag ett mycket hett område för fastighetsbolag 
såväl som för näringslivet. Här möts talang och 
kompetens över alla gränser och skapar bland annat 
morgondagens mobilitet för människor och gods.

Niklas Lindholm, VD Lindholmen Science Park

09.30 PAUS med kaffe

INNOVATIV STADSPLANERING 
 
10.00 Kloka (bo)städer med smart innehåll

Vi lever med en stadsstruktur som byggdes av 
människor för 400 år sedan. Det vi bygger idag ska 
stå redo för kommande 400 år. Idag har vi både 
kunskap och teknik att möta klimatförändringarna 
genom klok planering och klokt byggande. Smart 
teknik och kunskap om mänskligt beteende kan 
tillsammans vara en del av lösningen mot ett håll-
bart samhälle. 
Kajsa Crona, Arkitekt SAR/MSA, Bostadsstrateg 
Sweco, Adj professor i Boendets arkitektur Chalmers 
tekniska högskola

10.30 Göteborg storsatsar med BoStad2021
7000 bostäder, utöver ordinarie bostadsproduk-
tion, ska stå inflyttningsklara år 2021. Göteborgs 
Stad och ett flertal byggaktörer samverkar för att 
korta ner plan- och byggprocessen och få bostäd- 
erna färdiga i tid.  

Magnus Uhrberg, projektledare Göteborgs Stad, och 
representant från byggaktörerna berättar. 

facing Public Works managers are unemployment 
rates, competition, limited budget, and generatio-
nal gaps.  A people asset management plan should 
address elements such as motivation, communica-
tions, health, safety, and discipline.

 Aaron Putnam, Public Works Administrator 
 City of Ankeny, Iowa, USA

18.30 Årsmöte Föreningen Sveriges Stadsbyggare

19.00 Välkomstmiddag för kongressdeltagare och  
 utländska gäster



Tisdagen 19 september forts.

11.00 Klimatanpassningsutredningens betänkande – 
 vad händer nu?

Utredningsuppdraget skall visa på hur bebyggd 
miljö och markanvändning kan anpassas till ett 
förändrat klimat. Bland annat behöver samhällets 
fysiska planering att anpassas. 

Sven Boberg, chefsjurist Stadsbyggnadskontoret 
Göteborgs stad. Expert i utredningen.

11.30 Lägesrapport från Sverigeförhandlingen
Vad händer med höghastighetsjärnvägen, kollektiv-
trafiken och bostadsbyggandet? Hur fungerar det 
med förhandling som metodinslag i planeringen?

Anna Modin, utredningssekreterare  
Sverigeförhandlingen

12.00 LUNCH

13.00 Framtidens innovativa stadsbyggande
Det är centralt att det byggs bostäder och därför 
genomför regeringen investeringar för fler bo-
städer och förbättrad infrastruktur. I det bostads-
politiska paketet ingår åtgärder för att underlätta 
byggandet av bostäder. Sverige ska bygga mer, 
billigare och hållbart och alla ska kunna dra nytta 
av digitaliseringens kraft och möjligheter. 

Peter Eriksson, Bostad- och digitaliseringsminister

INNOVATIV STADSBYGGNADSTEKNIK 

13.30  Det automatiserade transportsystemet – 
 vad innebär det för staden?

Självkörande fordon kommer vara långt mer än 
bara bilar som parkerar själva. I framtiden kommer 
hjulburna drönare, automatiserade transporter och 
andra helt nya typer av fordon lösa en stor del av 
stadens transportbehov av människor och gods. 
För att inte bygga nya städer för gårdagens bilpara-
digm utan maximera nyttan av transportsystemet. 

Peter Janevik, VD AstaZero 

14.00 Stadslinbana i Göteborg? 
Snart får Göteborgarna ett nytt sätt att ta sig över 
älven. Lagom till 400-årsjubileet planerar vi för att en 
linbana ska vara på plats. Du kan då se fram emot en 
både snabb och smidig resa. Det avgår en gondol 
var 45:e sekund och det tar bara några minuter att 
resa över älven. 

Per Bergström Jonsson, projektledare trafikkontoret 
Göteborgs stad

14.20 Elbuss, något för den framtida staden?
Hur skapar man förutsättningar för en hållbar 
och attraktiv kollektivtrafik? Och hur kan staden 
utvecklas när avgaser och buller försvinner? I 
Göteborg arbetar industri, forskning och samhälle 
tillsammans med att utveckla, testa och demon-
strera nya lösningar för framtiden. Samarbetet går 
under benämningen ElectriCity. 

 Stefan Eglinger, Trafikdirektör Göteborgs stad

14.40  PAUS med kaffe

INNOVATIVA STADSBYGGNADSPROJEKT  
 
15.00 Värdeskapande stadsutveckling och  
 finansiering av kommunal infrastruktur

När vi går från förtätning till att exploatera nya 
stadsdelar och nya städer kan vi inte längre kapita-
lisera på befintlig infrastruktur. Hur ska ny teknisk 
och social infrastruktur för den växande staden 
finansieras utan att den ekonomiska genomför-
barheten i stadsbyggandet äventyras?  En spaning 
efter innovativa sätt att bygga ny stad bland 
Sveriges kommuner.

Åsa Henninge, analyschef på NAI Svefa 

15.30 Karlastaden – från idé till verklighet
När Ola Serneke 2007 presenterade sin idé om 
en ny stadsdel på Hisingen med Nordens högsta 
byggnad i centrum var det många som inte tog 
honom på allvar. Idag har projektet hunnit långt 
i planprocessen och intresset för att köpa lägen-
heter i Karlatornet enormt. Hur fick han idén? Hur 
lyckades han övertyga tvivlarna? 

Ola Serneke, VD och grundare av Serneke Group AB

 
16.00 Från Älvstrand till Älvstad – Att skapa  
 förändring

Längs norra Älvstranden i Göteborg började ett 
stort stadsutvecklingsprojekt i kölvattnet av varvs-, 
bank och fastighetskriserna. Krisen gjorde att ett 
nytt arbetssätt växte fram där hållbarhet stod 
högt på agendan. Vision Älvstaden innebär att vi 
går från fastighetsutveckling till stadsutveckling. 
Genom lyhördhet, nytänkande, öppenhet och 
samarbete utvecklas denna process ständigt. 

Johan Ekman, Kommunikation – PR, Älvstranden 
Utveckling AB

16.30 AVSLUTNING
Bo Bäckström, Föreningens ordförande



1. Lindholmen Conference Center   
och Radisson Blu Riverside Hotel
2. Centralstationen
3. Stenpiren
4. Lilla Bommen

Tid och plats
18–19 september 2017 på Lindholmens Conference Centre, 
Lindholmspiren 5, Göteborg

Avgift
Medlemmar dag 1 + 2 2 500 kr exkl. moms
Icke medlemmar dag 1 + 2 3 000 kr exkl. moms
Medlemmar dag 2 2 300 kr exkl. moms
Icke medlemmar dag 2 2 700 kr exkl. moms
Medlemmar under 30 år 
och pensionärer dag 1 + 2 1 250 kr exkl. moms 
Medlemmar under 30 år  
och pensionärer dag 2 1 150 kr exkl. moms 

I konferensavgiften ingår måltider.

Vill Du bli medlem? Bli medlem på
www.sverigesstadsbyggare.se först och gå sen vidare
med din anmälan till kursen.

Anmälan
Anmälan görs online senast den 21 augusti 2017.
Gå in på www.sverigesstadsbyggare.se eller klicka här
för att komma direkt till anmälningssidan

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura som skickas 
av SKL Fastigheter och Service AB.

Hotell
Vi har reserverat ett antal rum på Radisson Blu Riverside Hotell, 
Lindholmspiren 4. Hotellet ligger i direkt anslutning till kon-
ferensanläggningen. Rummen kostar 1 450:-/enkelrum och 
natt inkl moms och frukost. 

Bokningar görs via denna länk senast den 7 augsti 
Kommunal Teknik - Rumsbokning Radisson Blu Riverside
eller via anmälningssidan

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 21 augusti men kan överlåtas 
på annan person inom organisationen. Avanmälan måste ske 
skriftligt till Konstella.

Information
Frågor om programinnehåll:
Göran Werner, tfn: 070- 467 74 02
Övrig information: Konstella tfn 08 - 452 72 86,
konferens@konstella.se

Kommunikationer: 
Du kan med fördel åka buss eller båt ut till Lindholmen,  
ca 10 minuter.
Se kartan ovan.

Välkommen med Din anmälan!

Allmän information

1

2

3

4

Radisson Blu Riverside Hotel

http://www.sverigesstadsbyggare.se
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=10113&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=48549&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1
https://www.radissonblu.com/reservation/cityRateSearch.do?rateSearchForm.crossBrandSearch=thisBrandOnly&rateSearchForm.o[0].c=0&rateSearchForm.forcedHotelSearch=true&rateSearchForm.hotelCodes=GOTZB&rateSearchForm.checkinDate=09/18/2017&rateSearchForm.checkoutDate=09/19/2017&rateSearchForm.numberRooms=1&promotionalCode=komtek&language=sv&rateSearchForm.o[0].a=1&=undefined&rateSortFilter=(sort(availableRates))

