
PLAN- OCH BOSTADSDAGARNA 
28-29 maj 2019 

I UPPSALA

TEMA MÖTEN OCH MÖTESPLATSER



28 maj
8.30 Registrering och frukost, Uppsala konsert och kongress (UKK)

9.00 Göran Enander, Landshövding i Uppsala län hälsar välkommen

9.15 Den polariserade staden. 
Om mötesplatser och nödvändiga konfl ikter.
S  na Oscarsson, regissör, drama  ker och fri skribent

10.00 Aktuella frågor inom samhällsplanering och bostad, 
fi nansdepartementet, Roger Lind

10.30 Fika

11.00 Möten och mötesplatser, Helena Bjarnegaard, 
Riksarkitekt, Boverket

11.30 Mötesplatser och demokra  ,  Nils Her   ng, 
professor, Uppsala Universitet

12.00 Lunch

13.00 Valbara spår, pass 1 (5 alterna  v)

14.30 Fika

15.00 Valbara spår, pass 2 (5 alterna  v)

16.30 Är dagens program slut

18.30 Middag på Uppsala slo   

Naturvårdsverkets frågehörna
Naturvårdsverket kommer a   ha en frågehörna utanför sal B på förmid 
dagen och utanför sal C på e  ermiddagen. I frågehörnan kan man prata 
med Naturvårdsverket om miljöbedömningar och få svar på frågor som 
relaterar  ll fysisk planering inom Naturvårdsverkets område.



29 maj

Valbara u  lykter

13.00 Återsamling i Uppsala universitetshus

13.00 Omvärldsspaning med Maria Didi, omvärldsanaly  ker 
Uppsala kommun

13:40 Forum samhällsbyggnad, omorganisa  on

14.15 Avslutning - Johan von Knorring, Länsråd 

14.45 Är plan och bostadsdagarna 2019 slut

För den som vill, fi nns möjlighet a   själv se sig om i universitetshuset, 
aulan är dessvärre bokad för e   annat evenemang.

Fika to-go 



Spår 1, 28 maj 
Energieff ek  visering och renovering

13.00 
Byggnadsapplicerad solel i Sverige: Hur mycket får plats på tak 
och i elnät? 
Joakim Widén, professor i byggteknik vid Ins  tu  onen för 
teknikvetenskaper vid Uppsala universitet

Solceller i den byggda miljön
Marika Edoff , professor och forskare vid Uppsala universitet.

Energieff ek  visering i det befi ntliga beståndet 
Annica Nilsson, doktor i teknisk fysik på Ins  tu  onen för teknik-
vetenskaper vid Uppsala universitet.

14.30 Fika

15.00
Hyresgästers erfarenheter av renovering och ombyggna  on
Åse Richard, doktorand i kulturgeografi  vid Ins  tutet för bostads- och 
urbanforskning vid Uppsala universitet.

Renoveringsprocessen och energieff ek  visering
Janne Margrethe Karlsson,  doktorand i kulturgeografi  vid Uppsala 
universitet och universitetsadjunkt i samhällsplanering vid Högskolan i 
Gävle.

Bortom eff ek  vitetsnormen – design för en socialt förankrad 
energieff ek  vitet
Loove Broms, lektor i interak  onsdesign vid Kungliga Tekniska Högskolan.



Spår 2, 28 maj
Landsbygdsutveckling

13.00 
Landsbygdens befolkningsutveckling
Jan Amcoff , docent i kulturgeografi  vid Uppsala universitet

Hur kan länsstyrelsen bidra  ll landsbygdens digitalisering?
Teresia Widigs Ahlin, Post- och telestyrelsen (PTS).
Claes Palmgren, regional bredbandskoordinator på Region Stockholm.

Lokalt engagemang och bredbandsutbyggnad - om samarbete, 
utveckling och beroendeförhållanden
Susanne Stenbacka, docent och lektor i kulturgeografi  vid Uppsala 
universitet.

14.30 Fika

15.00
Mångfaldens landsbygd: Om inkludering, exkludering och 
individen som resurs.
Cecilia Bygdell, forskare och lärare i kulturgeografi  vid Uppsala 
universitet och vid Upplandsmuseet.
Susanne Stenbacka, docent och lektor i kulturgeografi  vid Uppsala 
universitet.



Spår 3, 28 maj
Social inkludering

13.00
Inkludering, allas plats i staden -  llsammans för hållbara 
alterna  v
Irene Molina, professor i kulturgeografi , bosä  ning och bebyggelse vid 
Ins  tutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet.

Segrega  on kopplat  ll utbildning 
Sara Forsberg, universitetslektor vid Kulturgeografi ska ins  tu  onen 
Uppsala universitet.

14.30 Fika

15.00 
Barnfa   gdom och hemlöshet 
Tapio Salonen, professor i socialt arbete och dekan vid Fakulteten för Hälsa 
och samhälle på Malmö högskola.

Integra  on och grannskap - hur kan staden hålla samman? 
Susanne Urban, universitetslektor bostads- och urbansociologi vid 
Ins  tutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala Universitet.

Hur kan vi jobba med bro  sförebyggande och trygghetsskapan-
de perspek  v och åtgärder i samhällsbyggnadsprocessen?
Kers  n Andersson, Boverket



Spår 4, 28 maj
Hållbart resande

13.00
Hållbar mobilitet i den täta staden 
Ma   as Qviström, professor i landskapsarkitektur, särskilt fysisk planering 
och är verksam på intui  onen för Stad och Land, SLU i Uppsala.

Större samlade exploateringar
Johan Edstav, särskild utredare för den statliga utredningen Samordning 
för bostadsbyggande.

Hur hanterar kommunerna den kommande utbyggnaden av nya 
järnvägsspår och nya stadsdelar.
Gabriella Burel, projektchef för fyr-spårssatsningen, Uppsala kommun.

14.30 Fika

15.00 
Transportplaner i detaljplanering för nyetablering av bostäder – 
ska kommunerna ha möjlighet a   kräva det av byggherrarna? 
Johan Edstav, särskild utredare för den statliga utredningen Samordning 
för bostadsbyggande.

Hållbara transportsystem och digitaliseringen
Christer Ljungberg,  VD och en av grundarna av Trivector.



S  ckspår, 28 maj
13.00 
Ekosystemtjäner och grön infrastruktur
Elisabeth Weber, Länsarkitekt Skåne
Åsa Wisén, samhällsplanerare Naturvårdsverket
Johan Niss, Naturvårdshandläggare Länsstyrelsen skåne 

Miljöns påverkan på människor.
Terry Har  g, professor i miljöpsykologi, med särskild inriktning mot 
boendemiljöfrågor vid ins  tutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala 
universitet

Välfärdens landskap och den täta staden
Johan Pries, fi l.dr i historia, Sveriges Lantbruksuniversitet.

14.30 Fika

Arkitekturuppdraget- stödja länsarkitekterna
Ane  e Johansson och Yvonne Egnér Boverket

Lär och vägled med hjälp av PBL kompetens.
Hur skräddarsy eget lärande och PBL-vägledning för 
kommunerna,  ps och råd.
Björn Adolfson, Länsarkitekt Norrbo  en samt Boverkets PBL kompetens
Viveka Ze  erberg, Boverket



U  lykter 29 maj
Morgongåva och solenergi – 08.00 avgång från UKK

Vi besöker Morgongåva i Heby kommun, en liten ort vid Dalabanan ca 
45 km väster om Uppsala . Morgongåva har utvecklats  ll länets största 
logis  kcenter för e-handel. Apotea och AdLibris är två stora arbetsgivare 
som sysselsä  er fl era hundra personer. Båda företagen har satsat på för-
nyelsebar energi och har stora solcellsanläggningar på sina tak. Apotea har 
dessutom Sveriges största anläggning som täcker en yta motsvarande fem 
fotbollsplaner. Vi får höra om de båda företagens verksamhet samt gå upp 
på Apoteas takanläggning. Under bussresan får vi lyssna på Maria Karwo-
nen, Sala-Hebys Energi som  llsammans med Heby kommun, väldigt med-
vetet har satsat på utvecklingen av solceller. Vi avslutar dagen med lunch 
och älgupplevelser vid Gårdsjö Älgpark. 

Vi u  orskar Nysala och andra fram  da hållbara stadsdelar samt 
samtalar med forskare på SLU, avgång 8.00 från UKK 

I södra Uppsala och i Knivsta kommun fi nns e   avtal om ca 48 000 nya 
bostäder som ska byggas i samband med en stor infrastruktursatsning med 
två  llkommande spår mellan Uppsala och Stockholm. Knivsta kommun 
ska tredubbla sin befolkning och i Uppsala kommer en ny stadsdel a   växa 
fram på åkermark och i gränsområdena  ll naturreservatet Lunsen. Vi 
guidas av Uppsala kommun genom de södra stadsdelarna och Bergsbrun-
na där en ny sta  on ska anläggas. Vi stannar  ll vid e   av länets två kul-
turreservat Linnés Hammarby innan resan går vidare  ll Knivsta kommun. 
Kanske passerar vi Nysala, en av Sveriges nya städer, på vägen  ll det nya 
sta  onsområdet i Alsike i Knivsta kommun. Representanter från Knivsta 
kommun guidar oss. Däre  er fortsä  er vi resan genom Mälarens herr-
gårdslandskap  ll Sveriges lantbruksuniversitet på Ultuna där vi ägnar 1,5 
 mmar åt korta presenta  oner av och samtal med forskare från ins  tu  o-

nen för stad och land om pågående projekt om mobilitet i den täta sta-
den, förtätning och välfärdens landskap, hur påverkar storskaliga rumsliga 
förändringar människan. 



Fjärdhundraland – en levande landsbygd  – 08.30 avgång från 
UKK

Fjärdhundraland i Enköpings kommun några mil sydväst om Uppsala är e   
område med en levande landsbygd som har en rik historia och många fi na 
naturområden. Småföretagandet inom besöksnäring och lokal mat spirar. 
Det fi nns många kaféer, gårdsbu  ker och olika boende vara en Sveriges 
”glampingar” ( lyxig camping). Besöksområdet, Fjärdhundraland utvecklas 
av en ekonomisk förening, som samlar företag, föreningar och privatper-
soner som vill utvecklas  llsammans och ge besökarna en bä  re upplevel-
se. Lokal mat och äkta känsla nära storstan är en av deras slogans. Under 
u  lykten gör vi fl era stopp i det försommarvackra Uppland, bland annat 
på Kromsta gård som föder upp nötkreatur och höns, och har lokalt pro-
ducerade godsaker och Härkeberga kaplansgård som ligger i en tradi  onell 
radby längs en huvudgata, som idag utgörs av landsvägen. Gården är en 
orörd gårdsforma  on av centralsvensk typ. 

Go  sunda och allas plats i staden – 08.30 avgång från UKK

Likt många miljonprogramsområden byggdes Go  sundaområdet som en 
satellitstadsdel i stadens y  erkant. De socioekonomiska kly  orna har över 
 d vuxit och gjort avtryck i Go  sundaområdet. Här fi nns på många sä   en 

hög utsa  het, som märks genom fa   gdom, trångboddhet och kriminalitet 
som påverkar boendes vardag och livsvillkor. Uppsala  kommun satsar nu 
på a   inkorporera Go  sunda som en vik  g stadsdelsnod i Uppsala kom-
muns utveckling. E   fl eral åtgärder görs för a   skapa en trygg och trivsam 
stad som är en levande stad där alla oavse   kön, ålder eller ursprung kän-
ner sig hemma. Utvecklingen ska ske med hänsyn  ll områdets kvaliteter 
och brister på e   sä   som skapar posi  va synergier på såväl kort som lång 
sikt för en socialt stärkande stadsmiljö.



Stadsvandring med stadsan  kvarie Dan Thunman i central 
Uppsala – 09.00 avgång från UKK

Temat för konferensen är ”möten”, Vi promenerar genom de centrala 
delarna av Uppsala och ser på stadsutvecklingen över  d.
Från det  diga Uppsala där handelsvägar och va  enleder mö  es  ll da-
gens utveckling av stadskärnan u  från Uppsala kommuns Innerstads-
strategi med off entliga platser, gaturum och torg.

Dan Thunman är Uppsalas stadsan  kvarie och ansvarar för kulturmiljöfrå-
gor i stadsplaneringen. Dan har lång erfarenhet av kommunalt kulturmiljö-
arbete och arbetar nu med a   ta fram en kulturmiljöpolicy för kommunen 
och en vägledning för stadsbyggnadsförvaltningens arbete med kulturmil-
jöfrågor.  
 


