
Hållbarhetsveckan arrangeras av Lunds universitet och Lunds kommun, tillsam-
mans med organisationer, företag och andra intresserade av hållbar utveckling. 
Hållbarhetsveckan är en del av Lunds universitets 350-årsjubileum. Programmet 
för hela veckan finns på Hållbarhetsforums hemsida www.hallbarhet.lu.se

Människan i staden – en dag om helhets-
tänkande i hållbar stadsbyggnad
17 MAJ 2017 9.00–14.00 & 14.15–14.45 SKISSERNAS MUSEUM, LUND
Den smarta staden väcker löften om effektivare och mer hållbara lösningar och kommersiella förhoppningar om nya 
produkter, tjänster och marknader. Men smarta städer är inte nödvändigtvis städer som är levande och välkomnande 
att leva i, eller rättvisa för den delen. För detta krävs andra mål och prioriteringar. Det krävs sociala investeringar och 
ett ambitiöst miljöarbete. Det krävs mänskliga möten, ett myllrande stadsliv och utrymme för natur.

Arrangörer: Lunds universitets Hållbarhetsforum, Lunds tekniska högskola LTH, Nationellt kunskapscentrum för kol-
lektivtrafik K2, Urban Arena och The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) samt Lunds 
kommun. Moderator är Nora Smedby, IIIEE. Dela gärna era reflektioner och frågor under dagen via Twitter: #urbanarena

PROGRAM
8.45–9.30  Registrering och tid att titta på Skissernas museums utställningar. 
9.30–9.40  Inledning av Skissernas museum och moderator Nora Smedby.
9.40–10.40 Den klimatsäkra staden. Hur bygger och planerar vi den klimatsäkra staden? Panelsamtal med:

   Annika Mårtensson, professor vid Avdelningen för konstruktionsteknik och vicerektor vid LTH
   Eva Frühwald-Hansson, universitetslektor vid Avdelningen för konstruktionsteknik, LTH
   Henrik Aspegren, adj. professor vid Inst. för kemiteknik, LTH, och tillför. förbundsdirektör för VA Syd
   Jesper Arfvidsson, prefekt vid Institutionen för bygg- och miljöteknologi, LTH.

   Moderator är Johanna Alkan Olsson, universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatforskning. 

10.40–11.00 Fika
11.00–12.10 Helhetstänkande i skapandet av den hållbara staden. Hur kan vi förtäta, utveckla grönska i städer 
   och skapa fungerande lösningar för boende, transporter, service och så vidare utan att tappafokus     
   på människans välbefinnande och hänsyn till vår omgivande natur?

   Miniföreläsningar:
   Den nya urbana utmaningen – hållbara välfärdsmodeller i de svenska storstäderna. Jamil Khan, uni   

   versitetslektor vid Miljö- och energisystem, LTH

   Naturbaserade lösningar för hållbart stadsbyggande. Helena Hanson, CEC

   Så kan kollektivtrafiken bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstad. Joel Hansson, doktorand  
   K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och vid Trafik och väg, LTH

   Ljudmiljön och det hållbara samhället. Frans Mossberg, Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet

   Så utvecklar Wihlborgs den biologiska mångfalden i Lund – drivkrafter och utmaningar. Staffan Fred
   lund, miljöchef Wihlborgs Fastigheter AB

12.10–13.00 Lättare vegetarisk lunch

13.00–14.00 Hur når vi den hållbara staden med individen i centrum?

   Miniföreläsningar:

   Hur vi förstår individens upplevelse av stadsmiljön. Maria Johansson, Arkitektur och byggd miljö, LTH

   Människan i hållbar stadsgestaltning. Catharina Sternudd, Arkitektur och byggd miljö, LTH

   Den delande staden – modern teknologi skapar gemenskap och hållbara lösningar. Mattias Lehner,    
   Internationella miljöinsitutet, IIIEE.

   White Arkitekter om hur social hållbarhet kan integreras i byggprojekten. Anna Krook och Josef    
   Sjöberg, hållbarhetsstrateg och specialist social hållbarhet, White Arkitekter

   ReGen Villages – Sustainable and resilient living in harmony with Nature. Challenges in the social    
   and ecological perspective of the building process. James Ehrlich, Senior Researcher at Stanford    
   University and Founder of ReGen Villages (in English).
   Panelsamtal och frågor från publiken.

   I pauserna under dagen medverkar också bland annat personal från Brunnshögsprojektet i Lund och   
   Kraftringen för att berätta om sina aktuella projekt i Lund.

14.15–14.45 Kreativ workshop om hållbart byggande med James Ehrlich - extra programpunkt med separat anmälan.
   ReGen Villages invites you to a creative 30 min session on the future of sustainable and recipient living  
   and the challenge on how to integrate all the parts needed to make this a sustainable success. 
   James Ehrlich is a senior researcher at Stanford University and founder of ReGen Villages.

       



MEDVERKANDE

Jesper Arfvidsson, professor i Byggnadsfysik  och prefekt på 
Institutionen för bygg- och miljöteknologi vid Lunds tekniska 
högskola. Han är aktiv inom Fuktcentrum vid LTH och är forsk-
ningsmässigt verksam framför allt inom områdena hygroter-
miska beräkningar samt fuktsäkerhet i byggnader.”

Matthias Lehner har länge haft stort intresse för frågor kring 
hållbar konsumtion och produktion. För sin post dok vid Inter-
nationella Miljöinstitutet i Lund (IIIEE) deltar han i två större 
forskningsprojekt där han samarbetar med andra forskare för 
att studera delandeekonomi. Matthias mål är att studera delan-
deekonomin för att förstå dess värde för hållbar konsumtion.

Helena Hanson är post dok på Centrum för miljö och klimat-
forskning (CEC) vid Lunds universitet och forskar kring hållbar 
stadsplanering med fokus på blått och grönt. Hon arbetar i 
två större forskningsprojekt som båda tittar på naturbaserade 
lösningar i staden, Naturvation och Urban nature.

James Ehrlich is Founder of RegenVillages, Entrepreneur in 
Residence at Stanford University Center for Design Research, 
Senior Fellow, Opus Novum at NASA Ames and a White House 
/ State Department Appointee to a Joint Task Force on the 
nexus of Food, Water, Energy + Waste.

Jamil Khan är docent i miljö- och energisystem vid Lunds tek-
niska högskola och forskar bland annat om lokal miljöpolitik 
och en omställning till ett kolsnålt samhälle. Han deltar i ett 
nyligen startat forskningsprojekt kring urban hållbar välfärd 
där de tre städerna Malmö, Göteborg och Stockholm kommer 
att studeras.

Staffan Fredlund arbetar idag som miljöchef på Öresunds-
regionens ledande fastighetsbolag Wihlborgs. Att utveckla 
byggnadernas grönytor och skapa bättre förutsättningar för 
biologisk mångfald är ett viktigt miljömål. Gärna initiativ i sam-
verkan med hyresgäster och leverantörer.

Maria Johansson är professor vid Institutionen för arkitektur 
och byggd miljö vid LTH. Hennes forskning handlar om sam-
spelet mellan människa och miljö. Jag är särskilt intresserad av 
tillämpad forskning med fokus på individens roll i en hållbar 
utveckling.

Anna Krook från White Arkitekter är landskapsarkitekt och 
genusvetare och arbetar strategiskt med samspelet mellan 
människa och den byggda miljön samt förutsättningar för ett 
hållbart vardagsliv.

Frans Mossberg arbetar idag som forskningskoordinator och 
föreståndare för Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet.

Henrik Aspegren, adj. professor vid Inst. för kemiteknik, LTH, 
och tillför. förbundsdirektör för VA Syd.

Annika Mårtensson, professor i konstruktionsteknik, LTH. 
Forskningsområden: klimatpåverkan och tidsberoende effekter 
på bärande konstruktioner. Byggnader designas för att fung-
era under lång tid, hur kan vi skapa en god funktionalitet hos 
dem så att användarnas behov och krav blir uppfyllda. Vilka 
krav och behov är aktuella att ställa, och vilka laster kommer 

Catharina Sternudd är lektor i arkitektur med inriktning mot 
Sustainable Urban Design (hållbar stadsgestaltning) vid LTH, 
Lunds Universitet. Hennes forskning och undervisning handlar 
om samband mellan miljöns utformning och långsiktigt hållbar 
utveckling.

Joel Hansson doktorerar på ämnet regional kollektivtrafikpla-
nering. Har ett förflutet som konsult med fokus på långsiktiga 
strategier för kollektivtrafiken.

Nora Smedby forskar och undervisar på Internationella miljö-
institutet vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar lokal 
miljöpolitik, socioteknisk omställning och samspelet mellan 
olika styrningsnivåer. Hon har bland annat studerat föregångs-
kommuner inom energieffektivt byggande. 

Johanna Alkan Olsson, lektor i miljövetenskap vid Centrum 
för milljö- och klimatforskning, Lunds universitet. Hon fors-
kar på förändringsprocesser, kommunikation och samarbete 
mellan olika aktörer i stadsplanering och miljöförvaltning med 
fokus på svenska förhållanden.

Eva Frühwald Hansson jobbar som docent i Konstruktionstek-
nik på Avd. för Konstruktionsteknik, LTH. Hennes forskningsin-
tressen är interaktion mellan trä och klimat, träets beständig-
het mot röta och mögel, samt utformning av moderna trähus 
som är anpassade även för framtida klimatförändringar.  Hon 
undervisar studenter på väg- och vattenbyggnadsprogrammet, 

Josef Sjöberg från White Arkitekter är kulturgeograf med spe-
cialistkompetens inom hållbar stadsutveckling som process och 
staden som social arena.


