PROGRAM

CITYLABDAGEN 2019
26 SEPTEMBER, STOCKHOLM
Patrik Faming, Boverket

HÅLLBAR STADSUTVECKLING
KOPPLAT TILL DE GLOBALA MÅLEN
Hur kan vi arbeta för att nå mål 11?

CITYLAB - HELA PROCESSEN
Hör om Masthuggskajen i Göteborg, det första projektet att
certifieras med Citylab.

STUDIEBESÖK PÅ
CAMPUS ALBANO!

Ett unikt campus för 15 000 studenter och forskare,
med omkring 1000 bostäder.
Hans Wallström, Skanska, och Ann-Kristin Belkert, Actinate

FRAMTIDSSPANING OCH
BEHOVET AV CITYLAB

Hur kommer framtidens samhällsutveckling se ut, och på vilka sätt
kan Citylab bli ett viktigt verktyg?

ÄNTLIGEN EN KONFERENS HELT
TILLÄGNAD CITYLAB!
Vill du skapa stadsdelar där närmiljön har planerats med hänsyn till nationella mål och FN:s
globala hållbarhetsmål? Den 26 september 2019 arrangeras för första gången en konferens
helt tillägnad Citylab - det första svenska certifieringssystemet för hållbara stadsdelar.

Varmt välkommen till Citylabdagen 2019!
• Lär dig mer om hållbar stadsutveckling - från
ett globalt perspektiv till enskilda projekt
• Träffa SGBC:s certifieringsspecialister
• Bli mer framgångsrik i din yrkesroll

PROGRAM
08:30

Registrering och frukostmingel

09:00

Välkommen till Citylabdagen 2019!
För första gången anordnas en konferens helt tillägnad
Citylab! Moderator Erica Svantesson hälsar välkommen och
inleder dagen.
Erica Svantesson, Friends of Gothenburg Innovation

09:15

Hållbar stadsutveckling och de globala målen
Globala mål – statlig politik och kommunal verktygslåda.
Hur hänger det ihop och hur kan vi nå mål 11 som handlar om
hållbara städer och samhällen?
Patrik Faming, Boverket. Ordförande i Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för
hållbara städer och uppdragsledare inom Boverkets utökade arkitekturuppdrag.

09:45

Citylab intensivkurs!
Lär dig det viktigaste om Citylab av personerna som drivit
utvecklingsarbetet.
•
•
•

Målgrupper för de olika certifieringarna
Så fungerar Citylab-guiden
Krav vid certifiering

Sigrid Walve och Jonas Lind, Sweden Green Building Council

10:20

Bensträckare

10:30

Hållbar stadsutveckling ur ett samhällsekonomiskt och
socialt hållbart perspektiv

Panelsam

tal!

Hör hur hållbar stadsutveckling leder till ökad samhällsnytta, från flera
olika perspektiv - det samhällsekonomiska perspektivet, hållbar
stadsutveckling kopplat till ökat finansiellt värde och vikten av social
hållbarhet i stadsplanering.

Åsa Soutukorva Swanberg, Ramboll, Mia Häggström, Fabege, Helena Klintström,
Maria Pleiborn och Sirje Pädam, WSP.
12:00

Lunch

13:00

Citylab certifiering - hela processen
Hör om Masthuggskajen i Göteborg - det allra första projektet som
certifierats med Citylab.
Kristian Käll, Älvstranden Utveckling.

13:30

Studiebesök på Campus Albano! (Valbart - först till kvarn!)
Vi besöker Campus Albano, ett av de första projekten som använt sig av
Citylab i sin utveckling. Här skapas ett unikt socialekologiskt campus för
15 000 studenter och forskare med omkring 1000 studentbostäder,
universitetslokaler och kommersiell service.
Elin Salomonsson, Bjerking

Stud

iebe

sök

!

13:30

Erfarenheter av Citylab
Hör om tre projekt som använts sig av Citylab: Västerbro i Lund, Kanalstaden i
Österåker och Ellstorp i Malmö.

Panelsam

tal!

Håkan Samuelsson, J+S Projektutveckling, Krister Sernbo, Österåkers
kommun och Saga Jernberg, Jernhusen.
15:00

15:30

Fika
Framtidsspaning och behovet av Citylab
Hur kommer framtidens samhällsutveckling se ut? Hör om
Citylabs roll som en strategisk verktygslåda för att främja hållbar
stadsutveckling och uppnå de globala målbarhetsmålen.

Ann-Kristin Belkert, Actinate och Hans Wallström, Skanska.

16:30

Mingel
Passa på att mingla med branschkollegor, experter och Sweden Green Building
Councils certifieringsspecialister!

ANMÄLAN

sgbc.se/citylabdagen

DATUM OCH PLATS
Torsdagen den 26 september 2019, kl. 08.30 - 16.30 (därefter mingel).
First Hotel Norrtull, Sankt Eriksgatan 119, Stockholm.

ÖVRIG INFO
Lunch och fika ingår i priset. För full återbetalning ska avbokning ske senast 30 dagar före
konferensdatum. För fullständiga villkor, se www.sgbc.se.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet och av datum.

KONTAKTPERSON
För frågor om konferensen, anmälan och vid intresse för att medverka som utställare,
kontakta projektledare Veronica Strömbrink på veronica.strombrink@sgbc.se eller 08-408 857 29.

Sweden Green Building Council

Telefon 08-599 294 30

Epost info@sgbc.se

