
Hur ser byggregler,  
hållbarhet, krav och ut-
vecklingen ut i framtiden 
Boverket

Att bygga och bo  
i framtidens hus 
Karin Adalberth, Tekn Dr, Prime Project

Presentationen kommer att fokusera på pas-
sivhus, noll- och plusenergihus: vad det är, 
hur det går till att bygga, hur de fungerar och 
exempel på byggnader med denna teknik.  
Karins intresse för energieffektivisering star-
tade tidigt, vid tiden som doktorand under  
1990-talet. Hon disputerade i ämnet energi-
användning i byggnader. Den samlade 
kunskapen, och det brinnande intresset 
för energifrågor, har lett till att Karin nu har 
byggt Sveriges första Plusenergihus som går 
att bygga kostnadseffektivt och miljöanpas-
sat oavsett skala. Hon blev utsedd till Årets 
Miljöprofil 2010.

Skellefteå har  
slutat skämmas  
och bygger i trä igen 
Enar Nordvik, tekn.dr i träteknik, arkitekt 
planavdelningen Skellefteå Kommun. Lorents 
Burman, ordförande Bygg- och miljönämnden 
Skellefteå kommun och Trästadsutskottets vice 
ordförande.

Skellefteå har historiskt sett alltid byggt i 
trä. Men av olika anledningar har träet i om-
gångar ersatts av andra material som 
betong och tegel. Tills nu!  
– Vi gör idag ett val där vi 
på goda grunder väljer det 
bästa materialet. Vi ska 
inte en gång till låta oss bli 
fastlåsta i materialkrav, 
det måste vara funk-
tionskraven som styr.

Hur får man reda på vad som kan göra ett samhälle 
attraktivt? Hur tar man en ett helhetsgrepp på en stads 
utveckling? Lars visar på framgångar, fällor och presenterar 
arbetet med de boende i Nya Gällivare. Han är forskare 
och konsult och organiserar och leder större förändrings-, 
design- och innovationsprojekt åt organisationer som t ex 
Stockholms stad, IKEA, E.ON, Microsoft och Socialstyrelsen. 
Alltid med utgångspunkt i människors önskade framtid.
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En samhällsomvandling  
i världsklass 
Tommy Nyström, Kommunalråd (S) Gällivare

En närmast osannolik efterfrågan på mine-
raler resulterar i landets högsta tillväxt och 
företagen skriker efter arbetskraft. Samtidigt 
expanderar gruvbrytningen så att ett helt 
samhälle måste flyttas. Flytten av samhället, 
företagens behov av arbetskraft innebär ett 
stort bostadsbyggande långt mer än det som  
rivits. Nya offentliga lokaler som rivs i Malm- 
berget skall byggas upp i Gällivare. Vi står in- 
för en fantastisk möjlighet att bygga rätt och  
hållbart, över 1700 medborgare har hjälpt oss  
med att skapa visionen ”En arktisk småstad  
i världsklass” Det är nu det händer och tillsam- 
mans formar vi det nya attraktiva samhället.

Kiruna – en stad i rörelse 
Ulf Nygren, chef miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen, Kiruna kommun

Ulf Nygren berättar 
om Kirunas utmaning 
som nu kan konkre-
tiseras i volymer och 
i tid. Vad händer just 
nu inom byggnation 
av nya miljöer och 
energiförsörjning?  
Ulf berättar också om 
vad Kiruna kommun 
ser för möjligheter inom energi, arkitektur, VA, 
samhällsplanering. 

Möjligheternas Pajala
Magnus Pekkari, VD Pajalabostäder AB

Pajalabostäders VD 
Magnus Pekkari kom-
mer att berätta om 
möjligheternas Pajala. 
Han kommer även att 
ta upp frågan hur man 
bäst tar tillvara dessa 
möjligheter för att 
öka befolkningen från 

6300 till 10 000 innan år 2020. Magnus 
har, efter tio år i södra Sverige, återvänt till  
Pajala för att börja sin anställning på Pajala-
bostäder AB. 2010 tog han över som VD.  

Vad vill människor ha, och hur  
gör man samhällen attraktiva? 

Handel, service  
och upplevelser
Janne Sandahl,  
Janne Sandahl Consulting samt NEWSEC

Janne berättar 
om varför det är 
viktigt med fokus 
på handel, service 
och upplevelser 
när man planerar 
ett uthålligt 
samhälle och 
hur man skapar 
balans mellan 
efterfrågan, miljö-
kvaliteter och lönsamhet. Speciellt hur man 
tacklar dessa frågor i Gällivare och andra 
mindre orter. Janne är teknisk dr i trafik 
och stadsbyggnad och har varit professor i 
Trafikplanering och Centrumfunktion. Han 
var en av grundarna av föreningen Svenska 
Stadskärnor. Janne arbetar som konsult 
och har arbetat med handel, stadskärnor, 
köpcentra och stadsutveckling i Sverige och 
utomlands. 

Efterfrågebaserad  
stadsutveckling 
Jerker Söderlind, Arkitekt 
SAR/MSA, Tekn. Dr. KTH 
Journalist JHS

Om konsten och 
svårigheten att bygga 
våra drömmars städer, 
när såväl regelverk som förutfattade 
meningar tvingar oss att bygga motsatsen. 
Med utgångspunkt från ett forskningspro-
jekt om handelns roll i stadsbyggandet, 
boken Handeln bygger staden, går Jerker 
igenom ett antal förslag för att utveckla våra 
städer med utgångspunkt från efterfrågan, 
attraktivitet och effektivitet. Jerker är konsult 
och forskare och driver företaget Stadsliv AB. 
Han är också lärare vid KTH och strategisk 
rådgivare i City i Samverkan Stockholm. 

EcoCycle Design  
– kretsloppsanpassat 
byggande i praktiken
Karin Nyquist, arkitekt SAR/MSA  
och BREEAM Assessor 

Ett koncept med helhetssyn som innefattar 
klimatsmart och energieffektivt byggande, 
sunda material och långsiktigt hållbara 
tekniska lösningar. Konkreta exempel och 
erfarenheter från projekt i Sverige och 
övriga världen, med fokus på ekologisk-, 
ekonomisk-, teknisk- och social hållbarhet. 
Karin driver sedan 1997 eget arkitektkontor 
i Göteborg med inriktning på kretslopps-
anpassat byggande. Hon arbetar i många 
kretsloppsanpassade projekt i Sverige 
och utomlands. Hon arbetar även med att 
miljöcertifiera byggnader.

Nytt byggande för en ny 
tid & Industriellt Träbyg-
gande Expose 
Niclas Svensson & Hans-Erik Johansson, 
Sveriges Träbyggnadskansli.  
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Lars Albinsson,  
Maestro Management 

Samverkan för mer hållbart byggande 
Angéla Ekman-Nätt, VD på ESAM

2008 bildades ett nätverk i Umeå bestående av företag, organisa-
tioner och myndigheter som tillhör alla länkar i byggkedjan. Medlem-
marna arbetar för ett mer hållbart byggande och förvaltande. Angéla 
har sedan 2003 arbetat i sektorsövergripande utvecklingsprocesser 
där fokus har legat på att få människor och representanter från pri-
vat, offentlig och ideell sektor att identifiera gemensamma mätbara 
mål och upprätta handlingsplaner för att nå dessa. Hon koordinerar 
sedan 2009 Nätverket för hållbart byggande i kallt klimat i Umeåregi-
onen samt att hon också är lokal processledare i Trästad 2012. 
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Globalt välstånd – lokal 
tillväxt och attraktiva 
samhällen i Malmfälten. 
Per-Erik Lindvall, Direktör, Teknik & Affärs-
utveckling, LKAB. Anders Furbeck, Direktör, 
Samhällsomvandling, LKAB.

Kostnadseffektivt  
byggande i samverkan 
Ulf KG Olsson, Teknisk doktor

Utökad samverkan 
mellan beställare,  
entreprenörer och 
konsulter. Samver-
kans-, ersättnings-, 
och upphandlings-
former för att uppnå  
besparingar på 20-
40 % samt bädda 
för engagemang, 
kreativitet och flexibilitet. Ulf är lektor i Bygg-
nadsekonomi vid LTU sedan 15 år. Idag be-
driver han konsultverksamhet i sin enskilda 
firma Förvaltningskonsult UO. Huvudsakliga 
uppdrag som processledare för utökad 
samverkan och partnering. Uppdragsgivare 
är bl.a. Trafikverket, Sundsvalls kommun och 
Skellefteå kommun. 
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Hur ett industriellt  
tänkande stöttar  
stadsomvandlingen  
i Malmfälten 

Lars Stehn, Professor i träbyggnad,  
Luleå tekniska universitet 

Vad är ett industriellt tänkande - bygg mer 
med mindre - och hur bidrar detta till ökad 
hållbarhet. Lars har sedan mer än 15 år varit 
tongivande för forskning inom industriellt 
träbyggande och Lean i byggandet. Han 
leder ett antal regionala och nationella 
FoU program som alla har effektivisering 
av byggande och vidareförädling av trä i 
fokus. Detta sker i samarbete med ett 40-tal 
företag, kommuner och organisationer.

09.10

10.10

Kan byggelever bygga 
hållbara byggnader  
– så borde vi också 
kunna det. 
Thomas Greindl, Sweco.

Sweco presenterar ett unikt utbildnings-
projekt.

Nytt byggande för en ny 
tid & Industriellt Träbyg-
gande Expose 
Niclas Svensson & Hans-Erik Johansson, 
Sveriges Träbyggnadskansli.  

Moderator: Christina Rådelius 
Fil lic och konsult inom kultur och hållbar stadsutveckling, 
Rådelius & Co och iFramkant Sverige

13.30 Om industrialiserat byggande,  
arkitektur och hållbarhet 
Tomas Alsmarker, Vice Vd på Tyréns

Å ena sidan har vi det industrialiserade byggandet 
där arkitekten ofta känner sig underordnad. Å andra 
sidan har vi arkitekturen som handlar om något våra 
sinnen upplever och där övriga aktörer ofta känner 
sig utanför. Så har vi den tredje dimensionen som 
handlar om hållbarhet, minsta möjliga nyttjande av 
jordens resurser och om människans överlevnad. 
Tomas Alsmarker, Vice Vd på Tyréns - ett av Sveriges 
ledande konsultföretag inom samhällsbyggnadssek-
torn. Han ansvarar för såväl Tyréns långsiktiga och 
strategiska utveckling som för företagets Forskning 
och Utveckling. Tomas är civilingenjör och teknisk 
licentiat från Lunds tekniska högskola och har varit 
professor i träbyggnadskonst vid Växjö universitet. 

14.10

Hållbarhet ur ett  
breddat perspektiv 
Gunnar Tåhlin, VD Galären i Luleå AB

Hållbarhet är ett begrepp som i dagligt tal kommit 
bli synonymt med minskad påverkan på naturen. 
Men hållbarhet måste ses ur FN:s breda perspektiv. 
Detta gäller inte minst inom fastighetsbranschen där 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är starkt 
sammanflätade. Gunnar Tåhlin, VD Galären i Luleå 
AB. Ledamot i styrelserna för Galärengruppens olika 
bolag, ledamot i styrelsen för MAX Hamburgerrestau-
ranger AB och opolitisk ledamot i styrelsen för Luleå 
Lokaltrafik AB. Galären innehar EU-kommissionens 
miljöcertifiering GreenBuilding och har tilldelats flera 
utmärkelser för sitt miljöarbete.

Gällivare  
kommun
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