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Konferensen Innovativ Samhällsomvandling 
30 nov-1 dec 

Jukkasjärvi Ishotell, Kiruna 
 

Program 
 
30 november 
 
Kl. 8.00- Registrering 
 
kl. 8.30  Välkommen! 
 Maria Viklander, Projektledare för Nya Giron  
 
kl. 8.45 Stefan Hämäläinen, Kommunchef, Kiruna kommun 
 
kl. 9.00 Hållbar stadsutveckling ur ett internationellt perspektiv 
 Ulf Ranhagen, Professor i stadsplanering, Sweco 
 
kl. 9.45  Fika 
 
kl. 10.15 Samhällsplanering för hållbart resande 
 Charlotta Johansson, Forskare inom Trafik, LTU 
 Annika Nordkvist, Trafikverket 
 
kl. 10.45 Hur kan avfallskvarnar integreras i VA-systemet? 
 Mats Nilsson, Tekniska Verken i Kiruna AB 
 Annelie Hedström, Forskare inom VA-teknik, LTU 
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kl. 11.15 Hållbart byggande 
 
 Hur fungerar passivhus i kallt klimat? 
 Jutta Schade, Doktorand inom Byggproduktion, LTU 
 

Öppet träbyggsystem för flervåningsbostadshus  
Det öppna träbyggsystemet är ett miljöeffektivt byggsystem som bland annat 
kan anpassas för att skapa unika flervåningshus med 4-8 våningar.  

 Patrik Jensen, Tyréns samt industridoktorand vid Byggproduktion, LTU 
 
kl. 11.45  Lunch 
 
kl. 13.00  När extremregnet kommer 

Klimatförändringarna leder till förändrade regnmönster. Hur möter vi denna ut-
maning? 
Maria Viklander, Professor i VA-teknik, LTU 
Ulf Nygren, Projektchef, Tekniska Verken i Kiruna AB  

 
Kl 13.20 Attraktiva samhällen och långsiktigt hållbara lösningar 
 Anders Furbeck, Direktör för Samhällsomvandling, LKAB 
 
kl. 13.45 Framtidens attityder 
  

Hur vill ungdomar och andra generationer bo och leva i framtiden?  
Mats Jakobsson, Forskare inom Arbetsvetenskap, LTU och Allen King, Dokto-
rand inom Arbetsvetenskap, LTU 
Marianne Öhman, Kiruna kommun 
 
Företagande och attityder till företagande 
Kjell Rask och Leif Berglund, Forskare inom Arbetsvetenskap, LTU 

 
kl. 14.30  Fika 
 
kl. 15.00 Snökraft! 
 Hur kan städer utformas så att vintern tas tillvara som attraktiv resurs för 
 boende, fritid och förflyttning? 
 Kristina Nilsson, Professor i Arkitektur, LTU 
 Thomas Nylund, Stadsarkitekt, Kiruna kommun 
 
kl. 15.15 Hur byggs en fossilbränslefri stad? 

Mattias Vesterlund, Doktorand inom Energiteknik, LTU 
Jan Fjordell, Tekniska Verken i Kiruna AB 

 
kl. 15.45 Ny teknik för ökat medborgarinflytande vid samhällsplanering 

Thomas Nylund, Kirunas stadsarkitekt och Tim Johansson, doktorand vid LTU 
berättar om den 4D-visualiseringsplattform som de utvecklat. Plattformen erbju-
der helt nya möjligheter för kommunikation och beslutsfattande i olika samhälls-
planeringsprocesser.  
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kl. 16.15 Innovativ samhällsomvandling – förväntningar, hinder och möjligheter 

Ove Lagerqvist, Professor i Byggproduktion, LTU 
 

Kl. 16.40 Nytt byggande för en ny tid 
 Niclas Svensson, Sveriges Träbyggnadskansli 

 
kl. 16.50 Avslutning för dagen 
   
kl. 17.00 Guidad visning av Jukkasjärvi Ishotell 
 
kl. 19.00 Middag med underhållning i Ishotellets restaurang (VARM LOKAL) 

 
Svante Lindqvist och ”Flu” Ulf B. Jonsson, två av medlemmarna i riksbekanta 
J.P. Nyströms, underhåller under middagen. Svante och Flu spelar låtar och be-
rättar sällsamma historier - två rutinerade män som sällan är allvarliga men alltid 
seriösa. Till detta serveras en trerättersmeny med norrbottniska förtecken. 

 

 

  

 
   
  

 
 

MENY 
 

Förrätt: 
Vodkamarinerad röding med smak 

av äpple och ingefära, samt en 
lingongelé 

Loka mineralvatten 
 

Varmrätt: 
Grillad biff med pepparsås och 

potatiskaka 
1,5 glas av husets vin 

 
Efterrätt: 

Hjortron och vaniljmousse med 
hjortroncoulis 
Kaffe eller te 
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1 december 
 
kl. 8.30 Hållbar tillväxt! 
 
 Parallella workshopar:  
  

1) Hur ska en hållbar stad kunna åstadkommas i praktiken? 
Workshopledare: Annelie Hedström, Forskare inom VA-teknik, LTU, Charlotta 
Johansson, Forskare inom Trafik, LTU, Mattias Vesterlund, Doktorand inom 
Energiteknik, LTU, samt Jan Fjordell, Tekniska Verken i Kiruna 
 
Vad är det som är avgörande för om en stad är hållbar eller ej? Forskare inom 
Nya Giron har identifierat en rad aspekter inom områdena energi, vatten, trafik 
och byggande såsom effektiv resursanvändning, användande av ickefossila 
bränslen, energisnåla lösningar, etc, som måste adresseras av planerare, byg-
gare, politiker m fl. Workshopen inleds med att deltagarna får ta del av dessa 
resultat. Resultaten kommer att ligga till grund för workshopens fortsatta diskus-
sioner, som syftar till att komma fram till hur en hållbar stad ska kunna åstad-
kommas i praktiken. Vilka möjligheter till hållbar tillväxt ger detta? 
 

 2) Hur byggs den anpassningsbara staden? 
 Workshopledare: Tekn dr Ylva Sardén, Länsstyrelsen och Kristina Laurell 
 Stenlund, Forskare inom Byggproduktion, LTU. 
 

Workshopen inleds med att deltagarna får ta del av en tvärvetenskaplig analys 
av de forskningsresultat inom Nya Giron som berör planering och byggande, 
med avseende på klimatförändringar, tillväxt, demografiska förändringar, ny tek-
nik, etc. Analysen och forskningsresultaten ligger sedan till grund för worksho-
pens gruppdiskussioner. Workshopen sammanfattas med reflektioner från 
gruppdiskussionerna om hur byggandet av en anpassningsbar stad ska kunna 
åstadkommas. Vilka möjligheter till hållbar tillväxt ger detta? 
 
3) Ett gott liv! 
Workshopledare: Mats Jakobsson, Forskare inom Arbetsvetenskap, LTU 
 
Workshopen inleds med en genomgång och analys av de forskningsresultat 
inom Nya Giron som adresserar vad som utgör ett gott liv, såsom arbetssitua-
tion, utbildningsmöjligheter, fritidsaktiviteter, kulturutbud, etc. Baserat på dessa 
resultat vidtar sedan gruppdiskussioner. Workshopen avslutas med samman-
fattning och reflektioner om ett hållbart samhällsbyggande som bidrar till ett gott 
liv för medborgarna. Vårt mål är att gruppen skall komma överens om 10 kriteri-
er för ett gott liv. Vilka förutsättningar till hållbar tillväxt ger ett gott liv? 

.  
kl. 9.30 Fika 
 
kl. 10.00 Fortsättning workshoparbete 
 
kl. 11.00 Sammanfattning av workshoparbete 
 
kl. 11.30 Avslutning och Lunch  


