
Dag 1

Balans mellan samhällsutveckling och hållbarhet 

Blå infrastruktur i ett landskapsperspektiv 

Klimat- och miljösäkring av grå infrastruktur 

Grön infrastruktur i samhällsplaneringen 

11.00 Registrering 
11.30 Lunch  
13.00 Konferensen inleds av landshövding Göran Enander 

13.20 Ekonomi och hållbarhet Sasja Beslik, chef för Hållbara finanser Nordea 
14.00 Naturens bidrag till människor Marie Stenseke, professor i kulturgeografi Handels-
högskolan, Göteborgs Universitet, Ordförande för den vetenskapliga kommittén i FNs pa-
nel för biologisk mångfald  
14.30 Fikapaus 
15.00 Klimatanpassning - vad innebär det för länets aktörer? Karin Gustavsson, klimatan-
passningssamordnare länsstyrelsen i Uppsala län 

15.30 Vatten: från belastning till tillgång i bebyggelsen Jenny Enberg, projektledare för 
Life IP Rich Waters länsstyrelsen Stockholms län  
16.00 Paus 
16.15 Vattenhushållning i jordbrukslandskapet Dennis Wiström, kommunagronom Väs-
terviks kommun; Sören Eriksson, rådgivare Hushållningssällskapet; Petter Ström, affärsom-
rådeschef Hushållningssällskapet samt lantbrukare 
17.00-17.30 Diskussion med föredragshållare samt avslutning  
18.30 Gemensam middag 

Dag 2

08.00 Registrering 
08.30 Inledning 

08.45 Fossilfria resor och transporter – färre transporter, energieffektivitet och alterna-
tiva bränslen Linda Styhre, forskare IVL Svenska miljöinstitutet 
09.15 Plan för infrastruktur för laddbara fordon och biodrivmedel Martin Ahrne, projekt-
ledare BioDriv Öst 
09.45 Hur får vi det att hända? Klimat- och energieffektivisering i anläggningsbranschen 
Tabita Gröndal, hållbarhetsspecialist SWECO 
10.15 Fikapaus 

10.45 Länets klimatarbete – strategi och åtgärdsprogram Anna Karlsson, energi– och kli-
matsamordnare länsstyrelsen Uppsala län  
11.00 Låt det blomma – ta tillvara det gröna i infrastruktur och stad Jörgen Wissman, 
forskare Centrum för biologisk mångfald SLU 
11.30 Paus 
11.45 Vad är lagom täthet i staden? Per Berg, professor i landskapsarkitektur, SLU  
12.15 Sammanfattning 
12.30 Lunch 

Program 

Göran Enander, Landshövding Uppsala län 

Miljö– och klimatkonferens Uppsala län 2019, Nova Park Conference, Knivsta 

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag 
11 april 

Konferensavgift 

Konferensdeltagande inkl. helpension 

(boende, lunch och middag) 4 000 kr; lunch 

och middag 2 500 kr; eller lunch 2 000 kr. 

Priserna är exkl. moms. 

Antalet platser på Nova Park är begränsat. 

Säkra din plats och anmäl dig så snart som 

möjligt. I samband med att du skickar in 

anmälan kommer du få ett bekräftelsemail. 

När din anmälan har bekräftats är den 

bindande. Vid förhinder kan platsen dock 

överlåtas till någon annan i din organisation. 

Om Nova Park 

Nova park är en hotell- och 

konferensanläggning i Knivsta med 

strategiskt läge till Stockholm, Arlanda och 

Uppsala. På hotellet finns en spaavdelning 

med pool, inomhus- och utomhusjacuzzi, 

mosaikbastu och fitnessrum. 

Har du frågor angående anmälan eller 

konferensens innehåll? 

Kontakta oss via e-post: 

Knivstakonferensen.uppsala@lansstyrelsen.se 

Har du frågor om boende? 

Kontakta Nova Park: 

info@novapark.com eller 018-34 90 00 

Knivstakonferensen 25–26 april 

http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/kalenderhandelser---uppsala/2019-02-12-knivstakonferensen.html

