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Stadsbyggnadsdag 2021
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Skyfall, klimatanpassning och kreativitet i staden

Anmäl dig nu!
Klicka här

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare
Föreningen Sveriges Stadsbyggare i samarbete med Göteborgs Stad

Skyfall, klimatanpassning och kreativitet i staden
Välkommen till en digital konferens, fullspäckad med inspiration och kunskap om vatten i staden –
från strategisk nivå till konkreta lösningar. Du får del av olika perspektiv på hur man sätter vatten
i fokus och hanterar dagvatten och risk för översvämning i stadsbyggnadsprocessen.
Vi belyser frågan ur flera aspekter, som arkitektur, miljö, trafik, stadsplanering samt vatten och avlopp.
Är blå-gröna skyfallslösningar som i Dordrecht, Holland en bra idé?
Moderator Sarit Monastyrski lotsar oss genom dagen.
Välkommen till fyra timmar med omväxlande föreläsningar och gruppsamtal via Zoom! År 2022
återkommer vi med en fortsättning på plats i Göteborg.

Välkommen till den digitala stadsbyggnadsdagen 2021!

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

Svensk

Allmän information
Allmänt
Föreningen organiserar professionella stadsbyggare, som
önskar delta i konferenser och utbyta kunskaper med
varandra till en låg kostnad.

Anmälan
Anmälan görs online senast den 30 mars 2021. Gå in på
www.sverigesstadsbyggare.se eller klicka här för att komma
direkt till anmälningssidan.

Tid och genomförande
Digital konferens den 14 april mellan kl. 10.00 och 15.00.
Uppkoppling från kl. 09.30 med utskickad Zoom-länk till deltagarna. Inga program behöver laddas ned på din egna dator.
Konferensen startar kl. 10.00 och vår moderator tar oss genom
föreläsningar, chattfrågor och samtal i grupp.

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura som skickas
från Föreningen Sveriges Stadsbyggare.

Avgift
Medlemmar 2 500 kr Icke medlemmar 3 000 kr Medlemmar
under 30 år 1 250 kr. Alla priser exkl. moms.
Vill Du bli medlem? Bli medlem först på www.sverigesstadsbyggare.se och gå sen vidare med din anmälan till kursen.

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 30 mars 2021, men kan
överlåtas på annan person inom organisationen. Avanmälan
måste ske skriftligt till föreningen.
Information
Frågor om seminariets innehåll besvaras av Malin Rizell,
email: malin.rizell@ekologigruppen.se
Övrig information: Kansliet på Föreningen Sveriges Stadsbyggare, email: info@sverigesstadsbyggare.se. tel 08-20 19 85

Onsdag 14 april
UPPKOPPLING SKER FRÅN 09.30 VIA UTSÄND LÄNK TILL DELTAGARNA
10.00

Välkomna till Stadsbyggnadsdagarna 2021

13.20

Föreningen Sveriges Stadsbyggare hälsar
välkommen.

Skyfall och avrinningsplanering

Moderator: Sarit Monastyrski
10.10

Avrinningsplanering, utmaningar för vattenförvaltningen i framtiden, hur tar vi hänsyn till
för mycket och för lite vatten.

Klimatet – varför bry sig?
Skörare ekosystem och klimatförändringar
stressar våra samhällen. Allt mer resurser omfördelas för att förebygga och ställa om, samtidigt
som extremväder, skyfall, översvämningar, torka
och bränder stressar och ökar kostnaderna
– globalt och i Sverige.

Lena Blom,
Strateg, FoU ansvarig, Kretslopp och vatten,
Göteborg Stad
Framtida utmaningar och investeringsbehov
inom VA-branschen

Martin Hedberg,
meteorolog, författare och föreläsare.
10.30

En reflektion kring Svenskt Vattens rapport
Investeringsbehov och framtida kostnader för
kommunalt vatten och avlopp.

Hur hanterar Sverige klimatanpassningen?

Mikael Larsson,
Chef Vattentjänstenheten, Svenskt Vatten

Det finns många möjligheter men även hinder för
att underlätta klimatanpassning av den byggda
miljön. Vad händer inom Boverkets samordningsuppdrag och vilka åtgärder genomförs av myndigheterna SMHI, SGI, Länsstyrelserna och MSB
tillsammans med Boverket?

Skyfallsinvesteringar och överenskommelser
Hur Göteborg arbetar med att få till överenskommelser för att skyfallssäkra staden.
Andreas Severinsson,
Avd chef Stadsutveckling, Kretslopp och vatten,
Göteborg Stad

Nilla Thomson,
ansvarar för Boverkets samordningsuppdrag av
arbetet med klimatanpassning för den byggda miljön.
10.50

Frågor till föreläsarna från deltagarna via
chatten

Gruppdiskussion om:
Klimatscenarier och anpassning.

KORTA INSPEL OM SKYFALL, AVRINNING
OCH INVESTERINGSBEHOV I SVERIGE!

13.50

Gruppdiskussion om:

11.00

Paus

11.10

Plantera träd för att hantera skyfall

14.00

Paus

I projektet Grönare Möllan planterar Malmö stad
träd, inom en trädfattig stadsdel, med extra stora
växtbäddar för att magasinera dagvatten. Skelettjordarna innebär att 35 träd kan magasinera 350
kubikmeter dagvatten.

14.10

Hur arbetar SKR med vattenfrågor?

Utmaningarna med att finansiera klimatåtgärder.

Vattenfrågorna berör flera av Sveriges Kommuner
och Regioners (SKR) arbetsområden. Under det
här passet presenteras hur förbundet arbetar
med vattenfrågor på nationell och europeisk nivå
samt en översikt över uppdrag och projekt där
vatten i olika former tar plats.

Caroline Larsson,
Projektledare Fastighets- och gatukontoret i
Malmö stad
11.30

Hur vattnet flödar i våra plansystem
Dagvatten, skyfall, översvämningar och miljökvalitetsnormer för vatten i stadsbyggandet.
Vilka lösningar finns? Vilka dimensionerande
förutsättningar ska vi utgå från? Vad går att styra
med översiktsplaner och detaljplaner?

Emilie Gullberg, Expert Klimat, SKR och
Maja Högberg, Expert Miljö och vatten SKR
14.30

Hur skapar vi Världens bästa stad när det
regnar?

Arne Fredlund,
senior rådgivare inom detaljplanering och PBL, f.d.
planchef vid Stockholms stadsbyggnadskontor
11.50

INTRO TILL STADSBYGGNADSDAGARNA
I GÖTEBORG 2022

Rain Gothenburg är en jubileumssatsning inom
Göteborgs Stad som handlar om att vända regn
till en möjlighet med visionen att bli Världens
bästa stad när det regnar.

Vilka är de största utmaningarna med att 		
hantera skyfall i tätorterna?
Paneldebatt med Martin Hedberg, Patrik Faming,
Boverket, Caroline Larsson, Arne Fredlund

Jens Thoms Ivarsson,
Creative Director, Rain Gothenburg, Kretslopp
och vatten, Göteborg Stad

12.10

LUNCH

Välkomna till Göteborg 2022 – 6 och 7 april

13.00

Blue green solutions for social innovation
Blue and green infrastructure as solution for
cloud bursts in Dordrecht, the Netherlands.
Effective solution or bad idea?

Smakprov på lösningar i Göteborg som vi får se
och veta mer om på konferensen 2022.

Ellen Kelder,
Program Manager BEGIN från Dordrecht i Holland

Marianne Erlandsson, Förvaltningsdirektör,
Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
14.55

Avslutning
Moderator, Sarit Monastyrski

15.00

Tack för idag!
Föreningen Sveriges Stadsbyggare

