
 

 

Välkomna till ett seminarium i Svenska Luftvårdsföreningens regi, som denna gång arrangeras 

tillsammans med Mistra Urban Future. 

Urban förtätning och effekten på luftkvaliteten 

Plats: Geovetarcentrum, stora hörsalen, Guldhedsgatan 5 A, Göteborg. 

Tid: Tisdagen den 22 oktober 

Många av västvärldens tätorter genomgår idag en förändring av stadens bebyggelsestruktur, s.k. 

urban förtätning. Detta eftersom det bl.a. är mer kostnadseffektivt att använda redan befintlig 

infrastruktur och transportbehov förväntas minska m.m.  

Den urbana förtätningen påverkar bland annat den s.k. ”urban breathability”, dvs. luftväxlingen i 

markplan, vilket i sin tur resulterar i förändrad luftkvalitet. Påverkan på luftkvaliteten beror bland 

annat på hur förtätningen sker.  

Beslutsmässigt hanteras frågorna av myndigheter med olika kompetensområden som Boverket, 

Naturvårdsverket, kommuner och Länsstyrelser, där gränsdragningen mellan de olika aktörerna i 

praktiken ofta är oklar. Luftkvaliteten är en av många frågeställningar att hantera, och som 

dessutom ofta inte kommer upp förrän i slutet av processen.  

Välkommen till en dag med många utmaningar och fakta! 

Tid Moment Namn 

9.30-10.00 Registrering och fika  

10.00-10.15 Öppning av mötet Lennart Frisch, Agenda Enviro och 

SLF 

10.15-10.35 Urban förtätning, nödvändighet eller trend? Jeroen Matthijssen, White 

10.35-10.55 Översiktlig planering – så jobbar vi i Göteborg Alexander Danilovic, 

Stadsbyggnadskontoret, Göteborg 

10.55-11.20 Bensträckare  

11.20-11.40 Mer Göteborg på samma yta! Ann-Sofie Jeppson, 

Fastighetskontoret, Göteborg 

11.40-12.00 Länsstyrelsens roll vid urban förtätning  Roger Lind, Länsstyrelsen 

Göteborg 



12.00-13.00 Lunch  

13.00-13.20 Hur lufttemperaturen påverkas av den urbana 

strukturen. 

Sofia Thorsson, GVC, GU och  

13.20-13.40 Effekten på luftkvaliteten av urban förtätning Marie Haeger-Eugensson, IVL och 

Mistra Urban Futures 

13.40-14.00 Hälsoaspekter till följd av urban förtätning Göran Pershagen, KI 

14.00-14.30 Fika  

14.30-15.00 SNVs syn på förtätning Per Andersson, Naturvårdsverket 

15.00-15.30 Boverkets roll i förtätningen i Sverige Boverket 

15.20-15.45 Paneldebatt  Moderator Lennart Frisch 

 
 
Ja, jag vill delta i SLF-seminariet tisdagen den 22 oktober 2013 
 

Ο Jag är medlem i SLF och betalar 600 kr 

Ο Jag är inte medlem i SLF och betalar 900 kr 

Ο Jag vill bli medlem i SLF och betalar 900 kr för seminariet och medlemskap under år 2013 

O Jag är student och går gratis, men betalar 100 kr för lunch 

Avgiften faktureras deltagarna från Svenska Luftvårdsföreningen efter seminariet. 

 

Namn……………………………………………………………………………………………………. 

Organisation/Företag………………………………………………………………………………….. 

Postadress……………………………………………………………………………………………… 

Fakturaadress………………………………………………………………………………………….. 

E-postadress……………………………………………………………………………………………. 

Tel………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuella matbegränsningar/-önskemål..…………………………………………………………… 

 

Anmälan senast den 17:e oktober 2013 till Gunnar Hovsenius,  

e-post     gunnar.hovsenius@telia.com,  alternativt fax 08-590 309 59 

 

För vägbeskrivning se sista sidan. 

 

  



 

Vägbeskrivning till Geovetarcentrum 

Via kollektivtrafiken från Centralstationen/Drottningtorget. 

 

 

 

 

 

 

 

Ingång vid A samt ner genom ljusgården till nedre botten till stora hörsalen. 


