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9.30 Registrering/Frukost
10.00– Studiebesök på förmiddagen

• Stadsvandring 
• Rosendal – områdesvisning
Samling: Trappan vid Elite Hotel Academia 
klockan 10:00. 

Anmälan till studiebesöken görs vid konferens- 
anmälan.

 KONFERENSEN STARTAR
12.00 Registrering, lunch och utställarbesök 
 Välkommen till Gatu- och parkdagar 2019

Hans Andersson, Gatukommitténs ordförande
13.30 Uppsala hälsar välkommen

Välkommen till Uppsala! 

Erik Pelling, kommunalråd Uppsala
 Vad är det som händer i Uppsala 2019

Mikael Eriksson, avdelningschef Stadsbyggnads- 
förvaltningen Uppsala

 Beskrivning av årets globala klimatstad 2018  
 – Uppsala

Tove Västibacken, enhetschef Trafik, Stadsbyggnads-
förvaltningen Uppsala

15.00 Fika och utställarbesök

 HÅLLBART SAMHÄLLE
15.30 Innovationspartnerskap i Danmark 

I Sverige upphandlar vi för 640 miljarder om 
året. Att förbereda upphandlingar och sam- 
arbeta med marknaden innan upphandling är 
en nyckel till mer innovation och hållbarhet. 
Lär om hur Danmark arbetat med metoderna 
Innovationspartnerskap och Offentlig Privat 
Innovationssamarbete.

Karolina Huss, Seniorprojektledare, Gate 21, 
Danmark 
Lene Stolpe Meyer, Projektledare inom klimat- 
anpassning, Fredriksbergs kommun, Danmark

16.30 Temadiskussioner
Social hållbarhet, krav i upphandlingarna 
(sysselsättningskrav, hänsynstagande för boende, 
näringsliv och trafikanter)

Vad är trygghet i gatu- och parkrummet? 
(livet mellan husen, belysning, delaktighet, rent & 
snyggt, upplevelsen av rummet)

Hur vårdar och utvecklar vi offentliga ytor? 
(underhåll, skötsel, samplanering av grävningar, 
materialval, klotter)

Offentliga rummet som resurs vid klimat- 
anpassning  
(översvämningsproblem, effektiv belysning, 
skyfallsproblem, laddplatser)

Vad gör ett samhälle smart?  
(tekniken, hur vi gör, hållbarhet, samverkan och 
samnyttjande av resurser, inkluderande)

Anmälan till temadiskussioner görs vid konferens-
anmälan.

19.00 Middag på Elite Hotel Academia
Middag och underhållning 
Saga Hävermark sjunger om Uppsala

Torsdag 25/4  Plats: Elite Hotel Academia

Moderator: Anna Olofsson

Anna Olofsson är journalist och driver en kommunikationsbyrå. Anna har lång erfarenhet att leda konferenser som  
moderator och debattledare. Med hjälp av sin noggrannhet, nyfikenhet och känsla för struktur, kommer hon att hålla 
ihop programmet och dagen. Med ett stort mått humor och energi kommer Anna dessutom att bjuda på intressanta 
samtal från scenen och skapa kommunikation inom publiken.

Info om studiebesöken:  
Stadsrundvandring: Se Uppsalas stadsidyll med stadsantikvariens ögon. Guide: Dan Tunman  m fl. 
Rosendal: Visning av Uppsalas nyaste område Rosendahl. Guide: Johan Olsson, Sofia Rosell-Guler.

12.00



Fredag 26/4  Plats: Elite Hotel Academia

 VÅRDA DET VI HAR 
08.30 Växtbäddsupprustning som  
 säkerställer stadens gröna infrastruktur  
 för hållbar utveckling 

Gatuträden som utgör en viktig komponent i 
det offentliga rummet. Med biokol och krossad 
sten i växtbäddarna ges träden förutsättningar 
för en ökad livslängd. Risken för markkompak-
tering minskar och växtbädden fungerar även 
som vattenmagasin.
Britt-Marie Alvem, trädspecialist och landskaps- 
arkitekt, Stadsmiljöavdelningen, Stockholm

09.00 Aktuella Beläggningsfrågor
• Modernt gatuunderhåll
• Gatuunderhåll – utmaningar och lösningar
• Hållbart gatuunderhåll

 Peter Ekdahl, (Ph.D MSc) Director, RST, Ramböll
09.25 Besiktningshandbok: asfalt- och tank- 
 beläggningar

Ny besiktningshandbok är framtagen för att 
underlätta i arbetet med besiktning av belägg-
ningsarbeten. 

Syftet är att skapa tydligare riktlinjer och regler 
samt en checklista för asfaltbesiktningar. Boken 
ger information om vad en besiktning innebär 
och vilka underlag som krävs för genomföran-
det. 
Roger Lundberg, Teknisk specialist, NCC 
Industry

09.45 Belysning av det offentliga rummet nu   
 och framöver

En attraktiv och fungerande belysning av vårt 
offentliga rum utomhus har visat sig vara ett 
bra instrument för att aktivera och befolka våra 
torg, parker och rekreationsstråk. Hur gör vi då 
för att få det attraktivt, tryggt, fungerande och 
framtidssäkrat?

Mona Hellman, ÅF Lighting
10.15 Utställarbesök/Fika

10.45 Innovationsupphandling för ökad säker  
 aktiv mobilitet 

Hur får vi omvärlden och branschen att tänka 
nytt och hitta nya lösningar? Genom en 
förkommersiell upphandling vill Trafikverket 
tillsammans med två kommuner hitta nya 
lösningar för aktiv mobilitet i det hållbara 
samhället. 

Fokus i upphandlingen, förutom olika former 
av resande och alla typer av trafikanter, är 
också nya affärsformer.

Anna Lindell, Strateg och Landskapsarkitekt 
LAR/MSA, Trafikverket

 
11.15 Uppsalas stadsbyggnadsprocess  – förvalt- 
 ning

Stadsbyggnadsprocessen är 1 år, förvaltningen 
40 år!!!!!
En beskrivning av vad som menas av driftchefen 
i Uppsala Kommun

 Roger Lindström, områdeschef, Stadsbyggnads- 
 förvaltningen Uppsala
11.45 Socialt ansvarstagande i entreprenader 

Renare och tryggare i Uppsala genom stads- 
värdar

Sofia Hellström Projektledare, Stadsbyggnads- 
förvaltningen, Uppsala 
Stadsvärdar: Marlena Pontho, Masud Mohamad

12.15 Presentation av nästa års värdkommun 
Hans Andersson, Gatukommitténs ordförande

12.30 Gatu- och parkdagarna avslutas med lunch



Tid och plats
Den 25–26 april 2019 i Uppsala på Elite Hotel Academia, 
Suttungs Gränd 6, 753 19 Uppsala. Konferensen börjar 
klockan 09:30 med registrering och avslutas dag två 
klockan 13:30 efter lunch. 

Avgift
Medlemmar: 5200 kr ex moms
Icke medlemmar: 6200 kr ex moms
Medlemmar under 30 år: 2600 kr ex moms
Medlemmar pensionärer: 2600 kr ex moms

Rabatter: Vid deltagande enbart en dag erhålls 30% 
rabatt på konferensavgiften. 
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 mars 2019
För att komma till anmälningslänken, klicka här eller gå 
in på www.sverigesstadsbyggare.se

Anmälan är bindande efter 31 mars 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 Elite Hotel Academia 
mellan den 25–26 april 2019, först till kvarn principen 
gäller. Rummen kostar 1295 kr/rum och natt inkl. moms 
samt frukost. Bokningen görs direkt till hotellet på tel; 
018-780 99 00 eller via email: reservation.academia@
elite.se med bokningskod ”Föreningens Sveriges Stads-
byggare”. 

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

Information
Frågor om seminariets innehåll besvaras av:  
Marie Holmqvist Marie.Holmqvist@helsingborg.se 
Övrig information: SKL FS Konferens, tfn 08-452 75 00, 
konferens@sklfs.se

Välkommen med Din anmälan!

Allmän information
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