
Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Program för 

Gatu- och parkdagarna 2017
16 – 18 maj i Sundsvall 

Forum för stadsmiljö 

• Multifunktionella gator  
är framtidens melodi

• Stadsmiljöavtalens  
möjligheter

• Förändringar i det  
offentliga rummet

• Parkerna stärker stadens 
attraktivitet

Anmäl dig nu!
Klicka här

Föreningen Sveriges Stadsbyggare i samarbete med Sundsvalls kommun samt Sveriges Kommuner och Landsting.

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=8704&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=40379&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&MENUITEMID=47642


16.30 Lär känna Sundsvall   
 Två olika sätt att uppleva Sundsvalls sten-  
 stad. Anmälan, först till kvarn!

 • Takvandring. 16.30 resp. 17.30

 • Dramatiserad stadsvandring

 

19:00 Mingel i Stadshuset
Mingelkväll med italiensk buffé och alko-
holfri dryck i Stadshusets Orangeri, inklusive 
visning av Stenstan Visitor Center. 

Buffén serveras mellan 19.00 och 21.00.

Möjlighet finns att köpa öl eller vin för den 
som önskar.

Moderator Anna Olofsson
8.00 Registrering och kaffe    
 

08.30 Välkommen till Gatu- och parkdagar 2017
Gatukommitténs ordförande hälsar  
välkommen till årets Gatu- och parkdagar.

Hans Andersson, Gatukommitténs ordförande
08.35 Välkommen till Sundsvall 
 Anders Hedenius (s) Stadsbyggnadsnämndens  
 ordförande
08.45 Digital dialog i en stad som förändras

Följ med på ett personligt urval av aktuella 
projekt i spåren av Stadsvision Sundsvall. 
Kampanjen nyasundsvall.nu och hemsidan 
sundsvallvaxer.se är exempel på prisbelönt 
digital dialog. 

Anders Bolin, t.f. Stadsbyggnadsdirektör 
Sundsvalls kommun

MULTIFUNKTIONELLA YTOR
09.15 Den multifunktionella gatan – finns den?

En attraktiv stadsgata ska innehålla och 
tillåta allt mellan himmel och jord. Förutom 
att det ska finnas utrymme för tekniska 
ledningar och lösningar under marken ska 
gatan uppfattas som vacker och inbjudande 
att vistas på i olika former. Här handlar det 
både om gatans utformning och verksamhe-
terna och det som finns i byggnaderna längs 
gatan. Dessutom ska den helst med hjälp av 
bara sitt utseende guida trafikanter att göra 
rätt. Hur går denna ekvation ihop?

Petter Skarin, Trafikplanerare,  
Eskilstuna kommun
Hanna Lamberg, Gatuingenjör,  
Mariestads kommun

09.45 Utställarbesök. Kaffe och frukt/macka 
10.15 Örebro växer så det knakar

Hur möter vi det? Vi bygger om trafikleder 
till stadsmässiga gator, öppnar fler gator för 
biltrafik och skapar sommargågator med hjälp 
av rosa färg och gräs

Björn Sundin, Kommunalråd för programnämnd 
Samhällsbyggnad i Örebro

10.45 Klimatanpassning i stadsmiljö
Klimatförändringar är en framtidsfråga,  
men även i högsta grad en dagsaktuell fråga. 
Hinner vi med att anpassa samhället och 
stadsmiljön till de förändringar som sker i 
klimatet och vilka särskilt strategiska anpass-
ningsbehov har vi. Behöver vi en klimat- 
anpassad och multifunktionell räddnings-
tjänst också, om vi inte hinner med att 
anpassa samhället i samma takt som föränd-
ringarna sker?

Mats Bergmark, Avdelningschef Förebyggande, 
Räddningstjänsten Medelpad

5 min Bensträckare

11.20 Stadsmiljöavtalens möjligheter
Vilka åtgärder kan man söka stadsmiljöavtal 
för och vilka krav på motprestation ställs?

Erfarenheter från de fyra första ansöknings-
omgångarna?

Hur ser framtiden ut för stadsmiljöavtal?

Håkan Johansson, Nationell samordnare 
klimatfrågor, Trafikverket

12.00 Lunch och utställarbesök 

Tisdag 16/5   Plats: Stadshuset, Stora torget

Onsdag 17/5   Plats: Quality Hotel Sundsvall Esplanaden 29



Torsdag 18/5   Plats: Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29

GÅNG- OCH CYKEL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

13.30 Färdvägsmiljöernas betydelse för ökad  
 cykling

Vilka miljöfaktorer ska vi satsa på för att 
öka lusten till att cykla, och vilka miljöfak-
torer ska vi försöka minska? Är det samma 
faktorer i en stadsmiljö som i en förort eller 
på landet? 

Hur kan jag mäta upplevelsen av om en 
färdvägsmiljö stimulerar till eller motverkar 
cykling?

 Peter Schantz, Professor, Gymnastik- och   
 idrottshögskolan i Stockholm, GIH
14.00 Belysning utanför staden

Vad ligger i väghållarens ansvar och vem 
står för kalaset? Minskad belysning på  
regionala vägar? 

Mattias Wärnhjelm,Projektledare, Trafikverket 
Ulrika Appelberg, Sveriges Kommuner och 
Landsting

14.30 Utställarbesök, Kaffe/kaka
15.00 Parallella guidade turer. 
 Val av guidad tur sker i samband med   
 anmälan till konferensen

1. Sundsvallspusslet med miljarder att investera.

Välkommen att se spelplanen för några av de  
kommande stora infrastrukturprojekten i Sundsvalls-
området. Hör om utmaningarna i de stadsnära  
projekten och om samspelet

2. Välkommen in i det gröna.

Vi besöker tre parker som alla omvandlats med hög 
ambitionsnivå, och med olika grad av medborgar- 
dialog. Dagvattenhanteringen vid E4-brons multifunk-
tionella bropark visas också, bussresa.

3. Stadsvision Sundsvall – ett trettioårigt perspektiv. 

Sundsvall växer, hör om resan från vision till verklighet 
på denna promenad in i framtidens Sundsvall. Mycket 
har hunnit göras, men stora förändringar finns  
fortfarande kvar att uppnå...

4. Tekniskt studiebesök längs Selångersån.

Promenad längs det upprustade årummet där vi får 
höra om tekniska utmaningar bakom kajupprustning, 
nya torg och mötesplatser, samt om kommande  
projekt att ersätta en trafikerad bro.

17.00 Dagens konferens avslutas
19.00 Middag på Quality Hotel Sundsvall,  
 Esplanaden 29 

Moderator, Anna Olofsson
DET OFFENTLIGA RUMMET

09.00 Att bjuda in
Information, dialog och synpunkter kring 
Sundsvalls parker. Erfarenheter och reflektio-
ner från ombyggnationer av Hedbergska  
parken, Hantverksparken och Fagerdalsparken. 
Hur vi arbetat och hur de olika projekten har 
tagits emot.

Cecilia Andersson, Stadsträdgårdsmästare 
Sundsvalls kommun

09.30 Bra dialog i byggskedet 
Hur hanterar man den påverkan på butiker, 
fotgängare, trafik etc. som ett byggprojekt 
för med sig. 

Erfarenheter från Sergels torg.

Håkan Söderlund, Projektledare,  
Trafikkontoret, Stockholms stad

10.00 Utställarbesök, Kaffe

10.30 Utveckla offentliga gröna miljöer –  
 från ax till limpa 

Stadsträdgårdsmästarens roll är i mångt och 
mycket att vara en samhällsplanerare. Männ-
iskors välbefinnande och upplevelser står i 
centrum för stadsträdgårdsmästarens arbete

 Michael Öman, Stadsträdgårdsmästare,  
 Luleå  kommun
 Nicole Lindsjö, Stadsträdgårdsmästare,  
 Östersund kommun
11.15 SKL – vad är på gång

En orientering om pågående arbeten och 
nya handböcker från Sveriges Kommuner 
och Landsting.

Ulrika Appelberg, Sveriges Kommuner och 
Landsting

11.45 Presentation av nästa års värdkommun 
Hans Andersson

12.00 Gatu- och parkdagarna avslutas med   
 lunch 
 



Tid och plats
Den 16–18 maj 2017 i Sundsvall på Quality Hotel 
Sundsvall, Esplanaden 29, 852 36 Sundsvall.
Seminariet börjar kl. 8.00 med registrering och kaffe 
avslutas dag två efter lunchen kl 12.00.

Avgift
Medlemmar 4 900 kr exkl. moms
Icke medlemmar 5 900 kr exkl. moms
Medlemmar under 30 år 2 450 kr exkl. moms
Medlemmar pensionärer 2 450 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 4 maj 2017.
Gå in på www.sverigesstadsbyggare.se eller klicka här 
för att komma direkt till anmälningssidan.

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

Hotell
Vi har reserverat ett antal rum på Quality Hotel  
Sundsvall mellan den 16–18 maj 2017, först till kvarn 
principen gäller.
Rummen kostar 1 350 kr/rum och natt inkl. moms 
samt frukost. Bokningen görs direkt till hotellet via 
email: q.conference.sundsvall@choice.se senast den  
15 april med bokningskod Gatu & Parkdagarna 170516
Mer info finner du i anmälningslänken.

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 4 maj men kan över- 
låtas på annan person inom organisationen. Avanmälan 
måste ske skriftligt till Konstella.

Information
Frågor om seminariets innehåll besvaras av:
Anna Möller, tfn: 0500-49 81 60 
Anna.moller@skovde.se
Övrig information: Konstella tfn: 08-452 72 86,
konferens@konstella.se

Välkommen med Din anmälan!
Föreningen Sveriges Stadsbyggare

Allmän information

1. Stadshuset, Stora torget
2. Quality Hotell, Esplanaden 29
3. Järnvägsstation

1. 

2. 
3. 

www.sverigesstadsbyggare.se
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=8704&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=40379&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&MENUITEMID=47642

