
Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Välkommen till  

Förening Sveriges Stadsbyggares  
årskongress  2018
17 – 18 september i Uppsala

Tema: Staden i ögonhöjd

• Stadsliv i mänsklig skala
• Arkitekturpolicy och inner-

stadsstrategi
• Etableringar och stadsliv  

i nya kvarter
• Levande gaturum och  

offentliga platser
• När kostar social hållbarhet?
• Dagvatten som en resurs  

i stadsmiljön

Anmäl dig nu!
Klicka här



Styrelsemöte och kommittémöten enligt särskild kallelse.

16.00 Registrering Elite Hotel Academia  
 i Uppsala 
17.00 Stipendiat APWA

American Public Works Association Helena 
Sullivan, IL, USA Comparisons of Bridge 
Inventory & Repair Programs in USA & Sweden 
- En kort beskrivning och bilder av broar i 
McHenry County och hur prioritering görs av 
renovering eller underhåll. Jämförande studier 
kommer att göras av broar i Europa.

17.30 Årsmöte Föreningen Sveriges Stads- 
 byggare
18.30 Guidad stadspromenad till slottet
19.30 Välkomstmiddag i Vasasalen på Uppsala  
 slott 

Under middagen utdelas priserna för ”Årets 
Stadsbyggare” och ”Årets Stadsbyggnads- 
projekt”  

TEMA: ”STADEN I ÖGONHÖJD”
Moderator: Titti Olsson, Tankesmedjan Movium, SLU

08.00 Registrering och kaffe/te
08.30 Välkommen! 

Jan G Nilsson, Föreningen Sveriges Stads- 
byggares ordförande

08.40 Välkommen till Uppsala
 Kommunalråd Erik Pelling 
09.00 Stadsliv i mänsklig skala med staden  
 i ögonhöjd 
 ”Our focus is to create cities for people” 

Vad innebär ”en stad för människor” för oss 
som arbetar med stadsutveckling? 

Gehl architects tar oss med på en resa bland 
sina projekt och erfarenheter av att ha 
arbetat med stadsutvecklingsfrågor under 
många år.

Ola Gustafsson, Gehl architects
10.00 PAUS med kaffe/te
10.30 En berättelse om Uppsalas arkitektur- 
 policy och innerstadsstrategi

Uppsala står inför ett stort förändringstryck
och en kraftig tillväxt, något som innebär

Måndagen 17 september

Tisdagen 18 september

Staden idag ska fungera dygnet runt, året runt! Hur vi lyckas 
skapa en sådan stad beror naturligtvis på vad som sker inuti 
husen, men även stadsrummen mellan byggnaderna är 
viktiga för att ge staden en inbjudande och inkluderande 
karaktär.

Föreningen har därför som årets tema valt ”Staden i  
ögonhöjd”, som sätter människan och stadslivet i fokus.  
Programmet är en spännande mix av många aktuella frågor 
som kommunerna i sin framtidsplanering brottas med idag 
– genomtänkt arkitektur, levande gaturum och offentliga 
platser, lyckade etableringar, social hållbarhet som reducerar 
utanförskapets samhällskostnader, dagvatten som en resurs  
i stadsmiljön m. m.

 Programmet inleds av Gehl architects som tar oss med på en 
resa bland sina projekt och erfarenheter av att ha arbetat 
med stadsutvecklingsfrågor under många år. Vi får sedan ta 

del av inspirerande erfarenheter från forskare, samhälls- 
planerare, fastighetsägare och näringslivsansvariga.

Det är den 116:e gången föreningen arrangerar en års- 
kongress med ett aktuellt och angeläget tema och vi vill göra 
detta till en viktig dag för engagerade stadsbyggare! Vi har 
funnit att Uppsala är rätta platsen att mötas på för årets tema.

Kongressen Sveriges Stadsbyggare 2018 vill ge dig möjlig-
het till nya kunskaper och nya nätverk! På kvällen den 17 
september har vi en välkomstträff med bl.a. föreningens 
årsmöte. Passa på att redan då under trevliga former knyta 

kontakter med andra stadsbyggare. 

Välkommen till Uppsala

Jan G Nilsson, ordförande i Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

stora utmaningar. Vid årsskiftet 2016-2017 
antog kommunfullmäktige Uppsalas inner-
stadsstrategi och Uppsalas arkitekturpolicy. 
Två viktiga dokument som syftar till att ge 
en tydligare gemensam syn på hur centrala 
staden ska utvecklas över tid och vilka spel-
regler som ska gälla.

Stadsarkitekt Claes Larsson och processledare 
Karin Åkerblom

11.00 Var levs stadslivet? 
Många städer håller på att växa ur sin 
kostym. I många fall planeras det högre och 
tätare än tidigare. Visionsbilderna utlovar 
butiker, caféer och pulserande stadsliv längs 
gator och torg. Hur realistisk är den visio-
nen och vilka strategier finns för att den ska 
uppnås? 

Erik Linn, industridoktorand på Chalmers, fors-
kar om aktiva bottenvåningar i det som kallas 
blandstad. Målet är att bidra till ökad kunskap 
och minska avståndet mellan ambitioner och 
genomförande i stadsutvecklingen vad gäller 
bottenvåningarnas innehåll.

 
 



11.30 Stadsliv i nya kvarter – hur kan kommunen  
 arbeta…. och vem etablerar sig?

Ett samtal mellan kommun, byggaktör 
(Midroc) och handelsutvecklare (RSD) om 
hur man ur ett näringslivsperspektiv kan 
jobba framgångsrikt med frågan om lokaler i 
bottenvåningar i nya stadsbyggnadsprojekt.

Ingrid Anderbjörk Uppsala kommun, Johan 
de Besche Midroc, Lisa Lagrén chefsanalytiker 
RSD

12.00 Hur bygger man ett levande gaturum och  
 hur ser det ut? 

Gaturummet tillskrivs en allt större och vikti-
gare roll som multifunktionell stadsstruktur. 
Här ska stadslivet levas, människor mötas, 
gatugrönskan frodas, dagvatten omhänder-
tas och trafiken komma fram ……men hur 
fungerar det i praktiken?

Bengt Isling, landskapsarkitekt på Nyréns arki-
tekter och flerfaldig vinnare av Sienapriset tar 
oss med på en resa bland intressanta projekt 
och ger oss sin bild av framtidens gaturum.

12.30 LUNCH 
13.30 När kostar social hållbarhet – hur skapar vi  
 en stad för fler? 

Vad menar vi med hållbar stadsutveckling? Vi 
pratar allt mer om miljöcertifierade byggnader 
och tekniska lösningar, men när man ställer 
frågor som; Vem bygger man för? Var i staden 
bygger man och varför? behövs ett bredare 
hållbarhetstänk för att få relevanta svar. Om vi 
breddar perspektiven, vad händer då?

Rebecca Rubin berättar om hur hon, i sin roll 
som arkitekt på White i Stockholm, jobbar med 
inkluderande processer för att skapa miljöer 
som speglar mångfalden hos invånarna.

14.00 Vad diskuterar man just nu på Institutet   
 för bostads- och urbanforskning, IBF,  
 Uppsala universitet? 

IBF är en mångvetenskaplig miljö med bo-
stads- och urbanforskning som gemensam 
nämnare och specifikt uppdrag. Aktuella 
forskningsfrågor rör bostadspolitik, flytt-
mönster, gentrifiering, segregering, social 
hållbarhet och samhälls- och stadsplanering 
och hälsoaspekter.  Ämnesmässigt har IBF 
en tyngdpunkt i nationalekonomi, sociologi, 
statsvetenskap och kulturgeografi, men här 
finns även företrädare för miljöpsykologi, 
ekonomisk historia och antropologi. 

Nils Hertting, prefekt vid IBF, berättar om aktuell 
forskning

14.30 Berättelsen om ett planprogram med  
 sociala förtecken 

Genom att ta tillvara på den fysiska föränd-
ringskraften möjliggörs inte bara stadsut-
veckling  utan samhällsutveckling för ett soci-
alt hållbart Gottsunda! Så lyder målbilden för 
det planprogram som nu är under utveckling.

Örjan Trapp och Henrik Ljungman, Uppsala 
kommun berättar om arbetet med planpro-
grammet för Gottsunda och dialogprocessen 
kring Lina Sandells park.

15.00 PAUS med kaffe/te   
15.30  Stad och stadsliv rustade för skyfall 

Att hantera dagvatten som en resurs i 
stadsmiljön har blivit en allt viktigare del av 
stadsplaneringen.  Med grönblå lösningar 
i gaturum och på gårdar kan planteringar 
förvandlas till magasin och reningsfilter och 
kvartersgatornas överbyggnader ge livsut-
rymme för träd och fungerar som dagvatten-
magasin.  Med ny kunskap och god planering 
kan markytor som i vanliga fall anlagts som 
dagvattendammar användas för människor.

Kent Fridell SLU och Thomas Blomqvist, Uppsala 
kommun, reder ut begrepp och berättar om hur 
hoten från kraftiga regnfall mot våra byggda 
miljöer kan förvandlas till möjligheter eller 
avvärjas genom god planering och smarta 
lösningar.

16.00  Malmö gjorde en Skyfallsplan
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 med-
förde 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 – om- 
vägen fram till ett kommunalt samarbete.

Pär Svensson, Malmö gatukontor och Kristina 
Hall, VA SYD berättar om sin resa.

16.30  Avslutning och samtal med en hemlig   
 gäst, förfriskningar och mingel.

Jan G Nilsson, Föreningens ordförande och  
Titti Olsson, moderator
Tidskriften STAD släpper sitt senaste nummer 
under kongressen och har temat gröna 
innovationer och hälsa. Dagens moderator 
Titti Olsson, chefredaktör för STAD, samtalar 
med en spännande gäst om visionär stadsut-
veckling. 

– 17.30



Tid och plats
Den 17-18 september 2018 i Uppsala på Elite Hotel 
Academia. Suttungs Gränd 6, 753 19 Uppsala

Avgift
Medlemmar dag 1 + 2, 2 800 kr exkl. moms
Icke medlemmar dag 1 + 2, 3 300 kr exkl. moms
Medlemmar dag 2, 2 600 kr exkl. moms
Icke medlemmar dag 2, 3 000 kr exkl. moms
Medlemmar under 30 år
och pensionärer dag 1 + 2, 1 400 kr exkl. moms
Medlemmar under 30 år
och pensionärer dag 2, 1 300 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 31 augusti 2018
För att komma till anmälningslänken, klicka här eller 
gå in på www.sverigesstadsbyggare.se
Anmälan är bindande efter 31 augusti 2018 men kan 
överlåtas på en annan person.

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

Hotell
Vi har reserverat ett antal rum på Elite Hotel Academia 
mellan den 17-18 september 2018, först till kvarn prin-
cipen gäller. Rummen kostar 1450 kr/rum och natt inkl. 
moms samt frukost. Bokningen görs direkt till hotellet 
på tel; 018-780 99 00 eller via email: reservation.acade-
mia@elite.se med bokningskod ”Föreningens Sveriges 
Stadsbyggare”.

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 31 augusti men kan  
överlåtas på annan person inom organisationen.  
Avanmälan måste ske skriftligt till Konstella.

Information
Frågor om seminariets innehåll besvaras av: Håkan 
Bergeå via email: hakan.bergea@infrasupport.se eller 
Karin Åkerblom via email: karin.akerblom@uppsala.se. 
Övrig information: Konstella, tfn 08-452 72 86, 
 konferens@konstella.se

Välkommen med Din anmälan!

Allmän information


