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Tillsammans kan vi 
klimatsäkra samhället!

Hållbar dagvattenhantering i praktiken
Ska samhället klara att hantera skyfall behöver vi samarbeta över de kommunala kompetens-
gränserna. Därför bjuder Sveriges Stadsbyggare, Svensk Försäkring och Svenskt Vatten in till 
ett seminarium om hur vi gemensamt ska anta den utmaning som skyfall innebär:

Torsdag den 5 okt 2017, kl 9.30 -16.00, Sheraton, Stockholm

Syfte: Öka kunskapen om hur hållbar dagvattenhantering kan klimatsäkra samhället.
Seminariet tar upp vilka former av samverkan och tekniska lösningar som behövs för att  
skapa en hållbar dagvattenhantering såväl vid nyexploatering som i befintlig be byggelse. 
Med praktiska exempel och den senaste kunskapen om blå-gröna lösningar vill vi visa hur 
skyfallssäkring skapar en tryggare och vackrare stad.

Målgrupp: Stadsbyggare (kommunala tjänstemän inom expolatering, plan, gata, trafik, park, 
VA) men också politiker, tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter, byggentreprenörer, fastig-
hetsbolag, lärare och forskare.

Kontakta era kolleger på andra förvaltningar och planera för ett gemensamt deltagande!

Välkomna!
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Moderator: Marianne Cedervall, verksamhetschef mark- och exploatering, Norrköpings kommun

9.30 Välkommen! Agneta Sundberg, Sveriges Stadsbyggare 

 Hur ser hotet ut mot våra samhällen? Klimatförändringars påverkan på skyfallen  
 Martin Hedberg, Swedish Weather and Climate Centre, SWC  

 Betydelsen av kommuners klimatanpassning för framtida försäkringsmöjligheter 
 Staffan Moberg, Svensk Försäkring 

 Grundläggande begrepp om avrinning och säkerhetsnivåer mot översvämningar 
 Hans Bäckman, Svenskt Vatten 

10.25 Paus

10.40 Kommunerna rustar för skyfall och förnyad dagvattenhantering! 

 Smarta processer för planering av nya områden och nya lösningar!
 Vi får en inblick i hur tre kommuner arbetar för att skapa hållbar  
 dagvattenhantering vid nyexploateringar och förtätningar.  

 Så jobbar vi i Norrköping 
 Maria Rothman, Christian Wintenby, Norrköpings kommun och  
 Anna Bellner, Norrköping Vatten och Avfall AB

 Så jobbar vi i Göteborg 
 Lina Karlsson och Linnéa Lundberg, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

 Så jobbar vi i Uppsala 
 Zahrah Lifvendahl och Thomas Blomqvist, Uppsala kommun

11.40  Lunch

12.40 Smarta processer för planering i befintliga områden och nya lösningar!
 Malmö drabbades den 31 augusti 2014 av ett extremt skyfall som lamslog kommunen  
 i flera dagar och medförde direkta skador för 600 miljoner kronor. 
 Våren 2017 antog KS Malmös skyfallsplan som är ett första steg i arbetet med att  
 göra staden tålig mot skyfall.

 Malmös skyfallsplan – omvägen fram till ett kommunalt samarbete
 Pär Svensson, Malmö gatukontor och Kristina Hall, VA SYD

Tillsammans kan vi 
klimatsäkra samhället!
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13.10 Gemensam diskussion om möjligheter och hinder i det kommunala  
 samarbetet kring skyfall 
 Panel bestående av representanterna från Malmö, Norrköping, Göteborg och Uppsala

13.30  Paus

Moderator: Anne Adrup, Svenskt Vatten 

13.50  Möjligheter för att tröga upp och hantera skyfall i den urbana miljön
  – åtgärder i befintlig bebyggelse och vid förtätning 
 Hannes Öckerman, WRS 

 Så får man träd och vegetation att trivas i urbana miljöer 
 Björn Embrén, Stockholms Gatukontor 
 
14.40 Kaffe 

15.00  Klimatsmarta gator och torg motverkar översvämning 
 Björn Schouenborg, CBI Betonginstitutet

 Tillsammans gör vi plats för vattnet – Så använder VA SYD kommunikation  
 för att involvera fastighetsägare i skyfallsarbetet 
 Nina Steiner, kommunikatör VA SYD 

 Avrundning: Anne Adrup, Svenskt Vatten

16.00  Seminariet avslutas
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Stockholm 5 oktober 2017. Sheraton, Tegelbacken 6, Stockholm. Lokal: Drottningholm A+B.
www.sheratonstockholm.com  

Sveriges Stadsbyggare, Svensk Försäkring och Svenskt Vatten 
 

Anmälningarna administreras av Meetagain via Svenskt Vattens bokningssystem för kurser och 
seminarier. För direktanmälan klicka här eller anmäl dig på www.svensktvatten.se   
Välj snabbhopp genom att klicka på ”Kurser och seminarier” och bläddra fram till 5 okt. 

Om du inte tidigare har deltagit i något arrangemang hos Svenskt Vatten behöver du först  
registrera dig genom att klicka på ”Ny användare” under ”Anmälan”.

Sista anmälningsdag är 7 dagar innan, i mån av plats. Din anmälan är bindande men kan  
överlåtas till annan person inom samma företag. Bokningsbekräftelse skickas direkt vid  
anmälan och kallelse en vecka innan seminariedagen.  
Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller. 

 
 
Seminarieavgiften är 4 000 kr, exkl. moms. I konferensavgiften ingår dokumentation, kaffe 
och lunch. Faktura skickas från Svenskt Vatten i samband med seminariedagen.

Vid avbokning 8 - 14 dagar före seminariet debiteras 50 procent av kursavgiften,  
vid avbokning 0 - 7 dagar före seminariet debiteras fullt pris.  
Skicka gärna en ersättare vid förhinder.

Praktiska frågor och frågor om anmälningar:  
Meetagain, Telefon: 08-664 58 00 / E-post: svensktvatten@meetagain.se

Frågor om seminariets innehåll:
Programkommittén: Agneta Sundberg, Sveriges Stadsbyggare,  
Staffan Moberg, Svensk Försäkring, Hans Bäckman och Anne Adrup, Svenskt Vatten

Telefon: 08-506 002 00.  
www.svensktvatten.se

Telefon: 08-20 19 85. 
www.sverigesstadsbyggare.se

Telefon: 08-522 785 00. 
www.svenskforsakring.se

Arrangörer  

Tid och plats

Anmälan 

Avgift 

Avbokning/ombokning 

Vill du veta mer? 

http://www.trippus.se/web/Presentation/web.aspx?evid=FH9mqD1ZE50xtv4xpgEAsA==&ecid=zBGcUK77j3jGgAD6ArymuA==&ln=swe&view=category

