
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Ny internationell samhällsbyggnadsutbildning +/- 30grader 
 
Ett förändrat klimat och vanliga säsongsvariationer i klimatet motiverar en helt ny internationell 
masterutbildning vid Luleå tekniska universitet. Den handlar om ”planering och byggande i  
krävande klimat” vilken är motiverad för att kunna ha en långsiktigt hållbar stadsutveckling. 

 
- De stora skillnaderna i säsongsklimat i Luleå och inte minst den säkra vintern ger en speciell 

livskvalité. Det är en perfekt miljö för en internationell masterutbildning där klimatförändringarna 

finns med som en viktig ingrediens och med ett fullskalelabb direkt utanför dörren, säger Kristina 

Nilsson professor i arkitektur vid Luleå tekniska universitet. 

  

Nederbörd, sol, vind, mörker, ljus, kyla och hetta är viktiga klimatfaktorer att kunna hantera för  

att stimulera människor att vistas ute alla årstider. Det är också viktigt för att mildra påverkan av 

klimatet på byggnader och bebyggda miljöer. Dagens planerare och projekterare har ofta bristande 

kunskap om hur stadsmiljöer och byggnader kan utformas för att bättre klara förutsättningarna för ett 

förändrat klimat. 

  

- Årets olika säsongsklimat mellan + 30 till – 30 grader påverkar människors utomhusaktiviteter. Det 

medför att vi måste utforma städer och hus så att de fungerar både vinter och sommar. Också de 

förväntade klimatförändringarna kräver att vi planerar och bygger på ett medvetet sätt, säger Kristina 

Nilsson. 

  

Det behovet uppfyller den nya 2-åriga masterutbildningen inom arkitektur vid LTU som har 

inriktningen planering och byggande i krävande klimat. Den ger bland annat översiktlig kunskap om 

klimatfrågor i globalt perspektiv och detaljerad kunskap om regionalt och lokalt klimat i landskap och 

bebyggelse. Den kunskap som ges under utbildningen behövs inom skiftande sektorer i samhället som 

t ex statliga verk, regioner, kommunala förvaltningar, konsultföretag m fl, såväl nationellt som 

internationellt.   
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