
Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Program för 

Stadsbyggnadsdagarna 2019
6 – 7 februari i Karlstad

Den innovativa staden

• Innovationer för  
framtidens städer

• Hur ska vi tänka nu för  
att ha en beredskap för 
framtidens stad?

• Stadsbyggarens framtida 
roller

• Omvärldsspaning och  
nätverkande

Anmäl dig nu!
Klicka här

Föreningen Sveriges Stadsbyggare i samarbete med Karlstads kommun

https://www.delegia.com/app/attendee/default.asp?ProjectId=13540&PageId=81952


9.30 Kaffe och macka – registrering
10.00 Välkomna till Stadsbyggnadsdagarna 2019

Ordförande i kommittéerna Trafik, Stads-
byggnad och Hållbar samhällsbyggnad 
hälsar välkomna.

Moderator Madeleine Hellberg, samhälls- 
planerare, kommunledningskontoret,  
Karlstad kommun

10.10 Välkommen till Karlstad
Ordförande i stadsbyggnadsnämnden

10.30 Nationella och internationella  
 innovationer inom stadsbyggnad!

Dagens och framtidens planering och stads-
byggande ska hantera klimatförändringar, 
digitalisering och artificiell intelligens och 
ges en tilltalande arkitektonisk utformning 
och god bebyggd miljö. Hur Sveriges arkitek-
turpolitik formar processer och stadsbygg-
nad i Sverige kompletterat med internatio-
nella utblickar. 

Monica von Schmalensee, ordförande för Rådet 
för hållbara städer, 2018, biträdande riksarkitekt 
i Sverige 2018, rådgivare i design- och samhälls-
byggnadsfrågor till Londons borgmästare Sadiq 
Khan.

11.25 Internet – vår bästa vän eller värsta fiende?
Robotifiering, AI, elektrifiering, ständig upp-
koppling and all that jazz. Allt det som ryms 
inom begreppen digitalisering utmanar oss, 
och det går i ett rasande tempo. Så hur kan vi 
förhålla oss?

Joakim Jardenberg, internetrådgivare inom 
offentlig och privat sektor

12.15 Lunch
12.55 Karlstad växer 

Karlstad växer och står inför den största 
stadsomvandlingen i modern tid. Det finns 
utmaningar i att skapa tillväxt på ett sätt 
som är ekonomiskt, socialt, estetiskt och  
ekologiskt hållbart.

Ingrid Näsström, stadsbyggnadsdirektör 
Per-Anders Bergman, teknik- och fastighets- 
direktör, Ulf Johansson, tillväxtdirektör

13.40 Studiebesök
Vilket du väljer ska anges då du anmäler dig 
till konferensen
Närmare information om respektive studie-
besök kan hittas i anmälningslänken.

1. Stadsmiljövandring
2. Karlstadsrummet och konst i det  
     offentliga rummet
3. Karlstadsstråket och Karlstadsrummet
4. Inre hamn – Att bygga i ett deltalandskap
Fika i slutet av studiebesöken

Dag 1 – Onsdag 6 februari. Lokal Lars Lerin-salen på Karlstad CCC

Kvällen före konferensen – Tisdag 5 februari  18.00–20.00 

Stadsbyggnadsdagarna 2019 fokuserar på vilka innovationer med digitalisering, robotisering och artificiell  
intelligens som kommer att påverka stadsbyggandet och våra städer. Vilka möjligheter har vi att förstå, hantera 
och påverka utvecklingen? Vilken kompetens kommer vi att behöva och vilka nya samarbetsformer krävs? 

Under stadsbyggnadsdagarna 2019 lyfts frågor kring ett framtida stadsbyggande från våra traditionella plan- 
eringsområden som bostäder, arbetsplatser, trafik, handel och kollektiva transporter. Men även utvecklingen 
nationellt och internationellt. Vi resonerar också kring smarta processer för samarbete inom kommunen och 
med aktörer utanför den politiskt styrda organisationen.

Stadsbyggnadsdagarna riktar sig till Dig som arbetar med eller är intresserad av stadsplanering, arkitektur,  
trafik, hållbarhet och samspelet mellan dessa områden.

Välkommen till en spännande konferens där Du får kunskap om vart vi är på väg, möjlighet att nätverka och 
träffa de som arbetar med stadsbyggnadsfrågor från olika perspektiv. Här bjuds möjligheter till diskussion  
och inspiration. 

Välkommen till Karlstad!

Föreningen Sveriges Stadsbyggares kommittéer för; 
• Hållbar samhällsbyggnad
• Stadsbyggnad
• Trafik

Tid: 6–7 februari 2019
Plats: Karlstad CCC

Välkommen till Karlstad, mingel i konsthallen
Karlstads kommun hälsar tillresta välkomna till ett förmingel med snittar och cider. Det blir också en guidad 
visning av utställningen i konsthallen. Adress: Sandgrund Lars Lerin, Västra Torggatan 28, Karlstad

Värdar: Ingrid Näsström, stadsbyggnadsdirektör, Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör  
och Ulf Johansson, tillväxtdirektör



Dag 2 – Torsdag 7 februari Lokal Lars Lerin-salen på Karlstad CCC

08.30 Framtidens stad – ett dialog- och visions 
 projekt om Karlstads stadskärna 

Inför stadskärnans omvandling genomför-
des projektet Framtidens stad, som syftade 
till att stärka innerstadens attraktivitet. En 
omfattande dialogprocess med stadens ak-
törer resulterade i mål för stadens funktioner 
och mjuka värden.

Ann Catrin Kärnä, projektledare Översiktsplan 
2050, tillväxtcentrum Karlstads kommun

09.10 Innovationsplattform Borås och resan   
 med att arbeta med komplexa frågor och  
 ämnen 

Det finns sex plattformar i Sverige. Alla har 
angripit innovationer i offentlig sektor på 
olika sätt. Borås tittar på organisering, följer 
olika projekt, skapar modeller, visualiserar 
med bilder och kunskapar. 

 Carola Samuelsson, projektledare, Borås Stad
09.55 Aktuellt från SKL 

Vilka aktuella frågor vill SKL lyfta som på-
verkar kommunerna inom planerings- och 
miljöområdet?

Kristina Isacsson, expert planering och 
byggande, Sveriges Kommuner och Landsting

10.20 Fika
10.50 Kollektivtrafikens roll i den framtida   
 stadsutvecklingen

Sambanden mellan en framgångsrik 
kollektivtrafik och den kommunala stadsut-
vecklingen är tydlig. Hur kan vi stärka den 
ytterligare? Vilka utmaningar ser vi framför 
oss och hur påverkar nya innovationer?

Mattias Bergh, chef strategisk planering och 
bitr. trafikdirektör, Region Värmland

11.20 Kan fysisk planering och nya mobilitets  
 tjänster ge hållbara stationssamhällen? 

Förtätning i stationsnära lägen. Vinnova-
projektet ”Hållbara och attraktiva sta-
tionssamhällen” har behandlat mobilitet, 
markanvändning och hållbar livsmiljö som 
en helhet – från idé till genomförande.

Åsa Hult, projektledare, IVL Svenska Miljöin-
stitutet, Martin Elofsson, projektledare, COWI

11.50 Lunch
12.50 Gröna lösningar för hållbara och levande  
 städer 

Grönare städer är både en global och natio-
nell målsättning. Stadsgrönska och ekosys-
temtjänster behövs i våra städer och tätorter 
för att hantera ett förändrat klimat, förlust 
av biologisk mångfald och en försämrad 
folkhälsa. Hur vi kan använda grönskan och 
gröna innovationer för att skapa hållbara och 
resilienta städer?

 Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket
13.20 Hur framtidens bostad ser ut – och varför 

Hur fungerar bostaden och boendemiljön 
i framtiden? Varför kommer det att bli så? 
Och hur kan man arbeta för att förstå – och 
förutspå – framtiden?

Stina Pettersson, senior consultant, Ramboll 
Sverige AB

14.00 Gestaltad livsmiljö och levande städer
Arbetet med genomförande av riksdagens 
mål för arkitektur, form och design samt  
strategi för levande städer är redan i full 
gång. Många behöver kroka arm i detta 
arbete och många har redan gjort det. 

Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande 
för Rådet för hållbara städer

14.30 Hur fungerar framtidens stad?
Sensorer i varje buske, bokstavligen, i varten-
da fordon, på varje människa gör att det går 
att veta exakt vad som pågår i staden 24/7 
men för att processa dessa datamängder  
krävs de smarta maskinerna – AI. Hur  
kommer vi dit? 

Anders Ekholm, vice vd, Institutet för  
Framtidsstudier

15.15 Reflektioner och summering – Vad tar vi  
 med oss hem?
15.30 Avslutning med fika

15.45 Trender som formar framtidens handel
En internationell utblick på trender som formar 
handel och konsumtionsbeteende. Vilka 
trender ska vi hålla ett extra öga på under 
året och hur påverkar de våra städer?

Daniel Mattisson, marknadsanalytiker, WSP 
Advisory

16.30 Framtidens trafik och infrastruktur
Tre medlemmar ur Sveriges Stadsbyggares 
trafikkommitté för dialog kring hur framti-
dens trafik och infrastruktur kan se ut? Vilka 

möjligheter, utmaningar och hot finns? Vad 
måste vi planera för och vilket scenario är 
mest troligt?

Anders Bylund, samhällsstrateg, Luleå kommun, 
Hanna Lamberg, gatuchef, Mariestads kommun, 
Petter Skarin, trafikplanerare, Eskilstuna  
kommun

17.00 Slut på dag 1
19.30 Middag med underhållning av Malte 
 Hallquist på restaurang Karlstad CCC



Tid och plats
Den 6 –7 feb 2019 i Karlstad på Karlstad CCC.
Tage Erlandergatan 8A , 652 20 Karlstad.
Seminariet börjar kl. 9.30 med registrering och avslutas 
dag två klockan 15.30.

Avgift
Medlemmar 5 200 kr exkl. moms
Icke medlemmar 6 200 kr exkl. moms
Medlemmar under 30 år 2 600 kr exkl. moms
Medlemmar pensionärer 2 600 kr exkl. moms

Rabatter: Vid deltagande enbart en dag erhålls 30% 
rabatt på konferensavgiften. 
I konferensavgiften ingår måltider samt studiebesök.

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 11 januari 2019
För att komma till anmälningslänken, klicka här eller 
gå in på www.sverigesstadsbyggare.se

Anmälan är bindande efter 11 januari 2019 men kan  
överlåtas på annan person.

Betalning 
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura  
som skickas av Delegia AB.

Hotell
Vi har reserverat ett antal rum på Scandic Winn 6–7 
februari 2019, först till kvarn principen gäller. Rummen 
kostar 1390 kr/rum och natt inkl. moms samt frukost.

Bokningen görs direkt till hotellet via email, karlstad-
winn@scandichotels.com med bokningskod 46722781.

Vi har även rum på First hotel River C mellan 6–7 feb 
2019, först till kvarn principen gäller. Rummen kostar 
1390 kr/rum och natt inkl moms samt frukost. 

Bokningen görs via email info@riverc.se med bok-
ningskod 029641.  

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 11 januari 2019 men 
kan överlåtas på annan person inom organisationen. 
Avanmälan måste ske skriftligt till Konstella.

Information
Frågor om seminariets innehåll besvaras av: Anders 
Bylund, tel 0920 – 45 42 33, anders.bylund@lulea.se
Övrig information: bettina.lissner@konstella.se,  
tel 452 74 83.

Välkommen med Din anmälan!

Allmän information

Föreningen Sveriges Stadsbyggare i samarbete med Karlstads kommun.

https://sverigesstadsbyggare.se/
https://www.delegia.com/app/attendee/default.asp?ProjectId=13540&PageId=81952
https://sverigesstadsbyggare.se/

