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Regeringen har gett Boverket, 
Energimyndigheten, 
Naturvårdsverket, Tillväxtverket 
och Trafikverket uppdraget att 
skapa en plattform för hållbar 
stadsutveckling. 

Plattformen ska möta 
städernas, tätorternas och 
stadsregionernas olika 
förutsättningar och behov för att 
driva på hållbar utveckling.  

Under 2015 arrangerar 
myndigheterna gemensamt fyra 
plattformsmöten och ett konvent 
för att bidra till samverkan, 
samordning, 
kunskapsutveckling, 
kunskapsspridning och 
erfarenhetsutbyte på lokal, 
regional och nationell nivå. 

På mötet deltar kontaktpersoner 
från myndigheterna för att 
diskutera och besvara frågor 
om t.ex. strukturfondsprogram. 

 

RIV VÄGGARNA MELLAN 
AKADEMI OCH STÄDER! 

Plattformsmöte 2 
Välkommen till en dag fylld med inspiration och dialog 
för dig som arbetar med hållbar stadsutveckling! 

Tid 20 maj 2015 kl 09:30-16:00  

Plats Sliperiet, Östra Strandgatan 32, Umeå 

 Hur kan kunskaper om hållbara städer, både 
forskningsresultat och praktiska erfarenheter 
komma till användning?  

 På vilka sätt kan Plattformen för hållbar 
stadsutveckling främja kunskapsutveckling och 
innovation? 

Anmäl dig senast den 6 maj. Anmälan är kostnadsfri 
men bindande, begränsat antal platser! 

Klicka här för anmälan 

 

Välkommen! Se program nedan 

 

http://delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?ProjectId=6242&ReglineNo=1&ReglineId=26595&ReglinePageNo=1&edit=off&clear=yes
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Program 

09:30 Kaffe och registrering 

10:00 Inledning Erik Brandsma, GD Energimyndigheten 

10:15 Att omvandla vår kunskap om klimatet till drivkraft för hållbar 
stadsutveckling. Staffan Laestadius, Professor, KTH  

11:00 ”Paketera erfarenheter och riv väggarna mellan akademi och 
städer” – samtal mellan Professor Lena Neij, Lunds universitet och Albert 
Edman, utvecklingsstrateg Umeå kommun under ledning av Erik 
Brandsma  

11:30 Hur utvecklas och omsätts kunskap om hållbar stadsutveckling i 
branschen? Lise-Lott Larsson Kolessar, White Arkitekter  

11.45 Vad kan vi lära av Kina? Erfarenheter från ekostadssamarbetet i 
Wuxi. Olga Kordas, KTH 

12:00 Lunch 

13.00 Introduktion till eftermiddagen och input från plattformsmöte 
”Människan i centrum” 

13:15 Workshop och dialog kring konkreta case. Diskussion kring 
inriktning för Plattformens fortsatta arbete. Hur vill du vara med och 
påverka? 

16.00 Mötet avslutas 

 

Mer information 

Frågor besvaras av Anette Persson 
E-post anette.persson@energimyndigheten.se 
Telefon 016-544 2038 

 

Här kan du läsa mer om regeringsuppdraget! 

 

http://www.energimyndigheten.se/Offentlig-sektor/Hallbar-stadsutveckling/Hallbar-stad/

