
Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Välkommen till 

Föreningen Sveriges Stadsbyggares  
årskongress 2019
16 –17 september i Luleå

Tema: Växtvärk i stadsbyggandet

• Det knakar när kommuner 
växer

• Rusta rätt för befolknings- 
ökning

• Arkitektur som verktyg
• Samhällsplanering för många 

perspektiv
• Klimatlösningar på  

kommunal nivå
• Uppkopplad stad
• Att skilja vetenskap från 

trams

Anmäl dig nu!
Klicka här

Res till Luleå
Stockholm – En dryg timmes flygresa från Arlanda till Kallax och sen en kvarts 
bussresa till centrum. Men vill du åka rofyllt – ta det bekväma nattåget och 
koppla av. Luleå bjuder på frukost när du kommer fram.

Föreningen Sveriges Stadsbyggare i samarbete med Luleå kommun.

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=14121&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=73489&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1


Styrelsemöte och kommittémöten enligt särskild 
kallelse
13.00 Sightseeing i Luleå

För den intresserade erbjuder Luleå kommun en 
guidad rundtur med buss. Vi besöker bland annat 
världsarvet Gammelstads kyrkstad, upplever 
Luleås läge som skärgårdsstad, får en bild av 
pågående utveckling i staden med nya stads- 
delen Kronan, Facebook m.m.

Det finns också möjlighet att få en guidad 
rundtur med cykel i de centralare delarna av 
Luleå.

Anmäl dig till någon av rundturerna samtidigt 
som du anmäler dig till årskongressen.

16.00 Registrering Clarion Hotell Sense i Luleå
16.30 Unika förutsättningar lockar besökare och  
 investeringar från världen

Vad har holländska skridskoåkare, internationella 
lanseringar och globala etableringar gemen-
samt? Och vad gör Luleå till en plats som skapar 
attraktionskraft och när bokar du ditt nästa 
besök? Välkommen på resmålets resa.

Anders Granberg, VD Granberg AB, Fd destinations-
utvecklare och etableringschef och VD, Fristående 
konsult

17.00 Växtvärk i städer i USA – Föredrag av  
 stipendiat från USA

Seattle Washington och Portland Oregon, är två 
städer i nordvästra delen av USA som liknar 
Stockholm i storlek. Båda dessa städer har haft 
en mycket snabb tillväxt sedan 2010. De räknas 
som några av de snabbast växande städerna i 
hela landet. Tillväxten har i båda städerna varit 
ungefär 2% per år. Omsatt till antal invånare 
motsvarar detta en populationsökning på 
mellan 10 000 till 15 000 nya invånare per år. 
Detta föredrag presenterar tillväxtstatistik, 
problem som uppkommit, åtgärder som utförts, 
lärdomar som dragits och slutligen vad man nu 
gör för att hantera kommande års befolknings- 
ökning.

Douglas Sarkkinen, Senior Project Manager/Principal 
with Otak, Inc., Vancouver, WA

17.30 Årsmöte Föreningen Sveriges Stadsbyggare
19.00  Välkomstmiddag i restaurangen på  
 Kulturens Hus

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

Måndagen 16 september

De flesta av Sveriges större och medelstora städer växer 
Övriga kommuner arbetar också för att växa mer eller mindre 
beroende på geografiska förutsättningar, tillgänglig arbetsmark-
nad etc. Men att växa innebär inte bara att bygga fler bostäder. 
Och det är vare sig okomplicerat eller helt lätt.

Med en växande befolkning kommer fler krav och krav på 
mer. Det måste planeras för och byggas förskolor, skolor, kultur- 
och fritidsanläggningar samt olika serviceanläggningar. Det 
krävs ökad kapacitet i de tekniska försörjningssystemen såsom 
vatten- och avloppsnäten, vägar och gator, ökad kapacitet i 
kollektivtrafiksystemet m.m. Det blir en typ av ”växtvärk” som 
stadsplaneringen och stadsbyggandet måste hantera.

Växandet innebär också att staden kan ändra karaktär vilket 
ställer höga krav på dialog med medborgare och ökar vikten  
av att beakta alla hållbarhetens aspekter och inte minst klimat-
frågan.

Klimatfrågan är ju också ett tecken på växtvärk, där jordens 
ökande befolkning och våra ändrade levnadsvanor påverkar 
miljön. Alla dessa frågor är viktiga i arbetet för ett komplett och 

hållbart samhälle i framtiden. Därför har vi i år valt att ha ”Växt-
värk i stadsbyggandet” som tema på 2019 års årskongress.

Det är den 117:e gången föreningen arrangerar en årskongress 
med ett aktuellt och angeläget tema och vi vill göra detta till en 
viktig dag för engagerade stadsbyggare. Vi har i år valt att förlägga 
kongressen till Luleå som har flera exempel på ”växtvärk” som 
har hanterats under senare år.

Kongressen Sveriges Stadsbyggare 2019 vill ge dig möjlighet 
till nya kunskaper och nya nätverkskontakter. På kvällen den 16 
september har vi en välkomstträff med bland annat föreningens 
årsmöte. Passa på att redan då knyta kontakter med andra stads-

byggare under trevliga former.

Välkommen till Luleå!

Jan G Nilsson, ordförande i Föreningen 
Sveriges Stadsbyggare



Tisdagen 17 september

Moderator: Helena Karlberg, VD Piteå Science Park
08.00 Registrering och kaffe/te
08.30 Välkommen!
 Jan G Nilsson, Föreningen Sveriges Stadsbyggares  
 ordförande
08.40 Välkommen till Luleå
 Kommunalrådet Niklas Nordström
08.50 Luleås skönt osköna växtvärk

Luleås tillväxtresa har inneburet allt från etable-
ringen av Facebook till ambitionen att vara  
nationellt ledande i mottagandet av nya lule-
bor. Ett rejält ökat bostadsbyggande har satt 
kreativiteten på sin spets för att utmana och 
övervinna begränsningar.

Anna Lindh Wikblad, Biträdande kommun- 
direktör, Luleå kommun

09.25 Sociala aspekter i stadsplanering och 
 arkitektur. – Så bidrar kunskap om människ- 
 ors beteende och behov till bättre projekt  
 och bättre processer!

Exempel på hur stadsbyggare kan konkreti-
sera arbetet med social hållbarhet i relation 
till aktuella utmaningar och möjligheter. Det 
handlar om att rusta ”rätt” och rättvist inför 
den snabba befolkningsökningen, koppla ihop 
hållbart stadsbyggande med folkhälsofrågor 
samt utveckla och systematisera metoder som 
inkluderar boende/brukare på ett fruktbart och 
roligare sätt än gängse samråd.

Viktoria Walldin, Partner och socialantropolog på 
White Arkitekter

10.10 PAUS med kaffe/te
10.40 Arkitekturen som verktyg i hållbart sam- 
 hällsbyggande

Riksdagens mål för arkitektur och gestaltad 
livsmiljö säger att ”arkitektur, form och design 
ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre 
segregerat samhälle”. Perspektivet är att arkitek-
turen ska användas som verktyg när vi arbetar 
med hållbart samhällsbyggande i alla skalor och 
längs hela vägen från planering till byggande 
och förvaltning.

Helena Bjarnegård, Riksarkitekt och ordförande i 
Rådet för hållbara städer, Boverket

11.25 Sköra stadslandskap
Samhällets centralisering leder till att många 
kommuner, stadsdelar och landsbygder får 
minskat handlingsutrymme. Planering och 
stadsbyggnad behöver utvecklas för att bli mer 
inkluderande, erbjuda en mångfald av perspek-
tiv på samhällsutveckling, stärka det ömsesidi-
ga beroendet mellan städer och landsbygder 
och ge större möjligheter för kommuner och 
regioner att aktivt påverka sin framtid.

Nils Björling, Arkitekt SAR/MSA, Universitetslektor 
Stadsbyggnad, Chalmers arkitektur och samhälls-
byggnadsteknikM

12.10 Lunch
13.10 Uppsala årets globala klimatstad 2018

Hur blir en svensk kommun världsbäst i klimat- 
arbete? Klimatstrategiskt och konkreta åtgärder. 
Stolt men inte nöjd – hur arbetar vi vidare? Det 
är nu arbetet börjar på riktigt.

Björn Sigurdson, Klimatstrateg, Uppsala kommun 
– kommunledningskontoret

13.50 Umeå en stad i tillväxt sedan 60-talet men  
 hjälper det? Umeå – Vill Mer – vill alla mer?

Om utmaningar och möjligheter i att vara en 
regionstad som är i positiv tillväxt och utveck-
ling men med ett omland som har andra utma-
ningar. Är allting bara positivt med att vara en 
växande stad?

Malin Lagervall, Avdelningschef Övergripande 
planering, Umeå kommun
Gör det ont när knoppar brister? Västerås – 
En av våra klassiska svenska industristäder 
byter skepnad.
Om utmaningar och möjligheter i Västerås 
pågående omvandlingsprocess. Från den stolta 
Aseastaden till en kunskapsintensiv, mång-
dimensionell och gränslös liten världsnod i 
framkant (som visionen säger). Är alla med? Det 
svänger fort!

Carl Arnö, Stadsbyggnadsdirektör, Västerås stad
14.35 PAUS med kaffe/te 
15.05 Stockholm smart och uppkopplad stad

Stockholm växer. Inom ett par år är vi en miljon 
invånare. Arbetet med att realisera strategin 
för en smart och uppkopplad stad är en del i 
att möta den snabba tillväxten. Exempel på 
konkreta pågående stadsbyggnadsprojekt 
presenteras.

Johanna Engman, IT-direktör, Stockholms stad 
David Möller, BIM/VDC expert, Sweco/Stockholm stad

15.50 Att skilja vetenskap från trams
Hur avgör du vad som är vinklade nyheter – och 
rena påhitt? Och är vetenskapliga rön ens veten-
skapliga? I tider av ”alternativa fakta”, fejknyheter 
och halvsanningar berättar forskaren och pri-
sade journalisten Emma Frans hur du bör tolka 
både nyhetsflödet och påståenden från bekanta. 

Emma Frans, Doktor i epidemiologi, forskare vid 
Karolinska Institutet och vetenskapsskribent i 
Svenska Dagbladet.

16.30 Avslutning, förfriskningar och mingel



Tid och plats
Den 16 –17 september 2019 i Luleå på Clarion Hotel 
Sense, Skeppsbrogatan 34
Årskongressen börjar kl. 13:00 med sightseeing i Luleå, 
registrering på Clarion Hotel Sense kl. 16:00. Dag 2 börjar 
kl. 08:00 och avslutas kl. 16:45

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

 
 

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

Hotell
Vi har reserverat ett antal rum på Clarion Hotel Sense  
16 – 17 september 2019, först till kvarn principen gäller. 
Rummen kostar 1390 kr/rum och natt inkl. moms samt 
frukost.
Bokningen görs direkt till hotellet via email, cl.sense@
choice.se alt telefon 0920-450 450 med bokningskod 
GR011923.

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 23 augusti 2019  
men kan överlåtas på annan person inom samma 
organisation. Avanmälan måste ske per mail till SKL FS 
Konferens, konferens@sklfs.se.

Information
Frågor om Årskongressens innehåll besvaras av: Håkan 
Bergeå via e-post hakan.bergea@infrasupport.se eller 
Anders Bylund, tel 0920 – 45 42 33, anders.bylund@
lulea.se
Övrig information: SKLFS Konferens, tfn 08-452 75 00, 
konferens@sklfs.se

Välkommen med Din anmälan!

Allmän information

Föreningen Sveriges Stadsbyggare i samarbete med Luleå kommun.

Kulturens Hus Clarion Hotel

JärnvägsstationenBuss till/från flygplatsen            

http://www.sverigesstadsbyggare.se
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=14121&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=73489&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
http://www.sverigesstadsbyggare.se
mailto:konferens%40sklfs.se?subject=

