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Hamburg, Genève, Borås & Europa
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GODA EXEMPEL 

PÅ ENERGISMART 

SAMHÄLLSPLANERING

ANMÄL DIG 
SENAST 22 
JANUARI!



SPECIALS SLUTKONFERENS • LÄPPSTIFTET KONFERENS, GÖTEBORG

Gratis! Anmälan senast 22 januari. 

Anmäl dig redan idag till 

mats.lundstrom@abe.kth.se.

BOKA IN DEN 
26 JANUARI REDAN NU!

Under snart tre år inom EU-projektet SPECIAL (Spatial Planning and Energy for Communities In 
All Landscapes) har vi arbetat med att öka kunskapen om hur vi kan integrera energiperspektivet 
i den fysiska planeringen. Föreningen för Samhällsplanering har varit svensk projektpartner och 
bedrivit utbildningar och kommunstöd i Västra Götaland och Stockholm-Mälardalen. 

SPECIAL avslutas i mars och nu i slutet av projektet vill vi passa på att dela med oss av de goda 
erfarenheter vi fått tagit del av inom SPECIAL. Och framförallt: dela med oss av goda exempel på 
hur energiperspektivet kan integreras i den fysiska planeringen (och det rumsliga perspektivet i 
energiplaneringen). Kollegor från Hamburg, Genève och Borås delar med sig av sina goda erfar-
enheter. FFS SPECIAL-team presenterar andra goda exempel från våra europeiska grannar. Se 
presentationen på följande sidor.

SPECIALs slutkonferens vänder sig såväl till samhällsplanerare och planarkitekter som energi-/
klimatstrateger, hållbarhetsstrateger, trafikplanerare och energiexperter. Såväl kommunala tjän-
stemän och politiker som konsulter är välkomna! Det kostar inget att vara med - EU betalar! Men 
anmäld som inte dyker upp eller avanmäler sig efter 22 januari fakturerar vi 300 kr (mat & dryck). 
Det går dock bra att skicka ersättare!

Mer information om programpunkter och tider publiceras på www.planering.org/special inom kort. 
Men anmäl dig gärna idag till mats.lundstrom@abe.kth.se så återkommer vi med mer detaljer. 

SPECIALs slutkonferens arrangeras av Föreningen för Samhällsplanering i samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund och 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Ekonomiskt stöd från EU-programmet Intelligent Energy Europe. 



09.00 Registrering och kaffe med smörgås

09.30 Introduktion: SPECIAL, planering med energifokus, och 
 goda exempel från Europa
 Mats Johan Lundström, Föreningen för Samhällsplanering/KTH

09.45	 Energy	efficient	planning	and	architecture	in	Wilhelmsburg
	 -	Good	practice	and	experiences	from	IBA	Hamburg
 Jan Gerbitz, project coordinator IBA Hamburg

10.45 Frukt

11.00 Territorial energy tools for integrated energy and spatial planning in  
 the Canton of Geneva
 Martin Clerc de Senarclens, Adjoint scientifique, Canton de Genève

12.00 LUNCH

13.15 Verktyg för att integrera energiaspekter i översiktlig planering
 Ulf Ranhagen, Föreningen för Samhällsplanering/KTH

13.45 Integrerade planeringsprocesser för översiktsplan och energi- och 
 klimatstrategi - föredömet Borås
 Susanne Arneborg, hållbarhetsstrateg &  My-Linda Lorentsson,   
 översiktsplanerare, Borås stad

14.30 Fika

15.00 Samhällsplaneringens roll för en energi- och klimatsmart 
 samhällsutveckling
 Carl-Johan Engström, Föreningen för Samhällsplanering/KTH

15.30 Diskussion i plenum

16.00 Avslutning
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Energy efficient planning and architecture in Wilhelmsburg 
- Good practice and experiences from IBA Hamburg
Jan Gerbitz, project coordinator IBA Hamburg

I samband med den internationella byggutställningen IBA Hamburg (2013) har man i Hamburg arbetat med 
att utveckla stadsdelen Wilhelmsburg till en hållbar stadsdel, särskilt med fokus på hållbar energi. I en ener-
giatlas kartläggs och testas olika koncept, perspektiv och scenarier för hur Wilhelmsburg stegvis ska kunna 
reducera sin klimatpåverkan till noll år 2050. 
IBA och dess projekt har varit en viktig del i denna strävan. En bunker från andra världskriget har omvand-
lats till en energibunker som genererar värme och el från en rad förnybara källor – sol, biogas, träflis, avfall 
– liksom lagringsmöjligheter. Bredvid har man renoverat bostadshus till en god energimässig standard utan 
dramatiskt höjda hyror. Här har man även kompletterat med nya byggander med lokaler för lokala småföre-
tag. Ett närliggande avfallsberg (Energieberg) har täckts över och blivit rekreationsområde med väl utformad 
landskapsarkitektur samt möjliggjort byggande av två gigantiska, men elegant utformade vindsnurror. 
Centralt i Wilhelmsburg har man uppfört en grupp större stadsvillor (flerfamiljshus) där smarta lösningar för 
låg energianvändning, hållbara material och mikroproduktion av  el och värme visas. 

HAMBURG



Territorial energy tools for integrated energy and spatial planning 
in the Canton of Geneva
Martin Clerc de Senarclens, Adjoint scientifique, Canton de Genève

Som svar på energi- och klimatutmaningarna har man i den schweiziska kantonen Genève utvecklat nya 
arbetssätt för att samordna energiplaneringen med den fysiska planeringen. Energi, som tidigare har 
setts som en teknisk och ekonomisk fråga ses nu som en social och rumslig fråga. 
Man har utvecklat ett rumsligt energikoncept för varje plannivå - från den lokala detaljplanen till my-
cket större områden. Syftet med koncept är att identifiera viktiga aktörer och deras respektive roller, att 
samordna dem och beakta deras intressen och begränsningar samt att ta fram energiförsörjningsstrate-
gier som främjar lokala resursanvändning. Den nödvändiga energiomställningen kräver ett ökat sa-
marbete mellan planerare och energiexperter, i Genève har man bl a arbetat med att öka förståelsen för 
varandra och utvecklat ett gemensamt vokabulär mellan sektorerna. 
Detta framgångsrika arbete ligger till grund för att man tilldelades det europeiska stads- och region-
planeringspriset 2014. 

GENÈVE



Integrerade planeringsprocesser för översiktsplan och energi- och 
klimatstrategi - föredömet Borås
Susanne Arneborg, hållbarhetsstrateg och My-Linda Lorentsson, översiktsplanerare, Borås stad

Borås stad har varit en mycket aktiv deltagare i Energimyndighetens kompetensutvecklingsprogram 
Uthållig kommun sedan starten 2004. I staden har man insett behovet av öka samverkan mellan 
sektorerna för att utveckla kommunen i en hållbar riktning i enlighet med stadens vision och strategi 
Borås 2025. 
De inledande skedena i arbetet med att ta fram översiktsplan och energi- och klimatstrategi 
genomfördes i en gemensam process för att få en gemensam grund och för att de två utveck-
lingsdokumenten ska bidra till utveckling i samma riktning. Inledningsvis tog man fram ge-
mensamma hållbarhetsindikatorer för de två planerna, vilka baserades på hållbarhetskriterier-
na från stadens vision Borås 2025. Dessa indikatorer har använts när man tagit fram och testat 
olika konceptuella scenarier och framtidsbilder för kommunens rumsliga och energimässiga 
utveckling vilket resulterat i en gemensam Framtidsbild 2035 som ligger till grund för energi- 
och klimatstrategins och översiktsplanens utvecklingsstrategier. 
Arbetet har skett i nära dialog med Boråsarna. Sommaren 2014 besökte stadens ÖP-buss ett 
dussintal platser och orter där politikerna förde diskussioner med invånarna om kommunens 
utveckling. 

BORÅS



Lärdomar och inspiration från SPECIAL 
– planeringsprocesser och lösningar
Carl-Johan Engström, Ulf Ranhagen och Mats Johan Lundström, Föreningen för Samhällsplanering & KTH

Sverige ligger redan i framkant inom många områden vad gäller energi- och klimatsmart sam-
hällsutveckling, medan vi inom andra har mycket att lära från våra europeiska grannländer. FFS 
SPECIAL-team presenterar ett axplock av goda exempel på lösningar, verktyg och arbetssätt som 
bidrar till ökad energieffektivitet och minskad klimatpåverkan från bebyggelse- och transport-
sektorerna, samt lyfter fram planeringens roll för en energi- och klimatsmart samhällsutveckling.

Exemplen kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på www.special-eu.org samt i den
FFS SPECIAL-publikation som lanseras i början av mars 2016 och kommer distribueras som 
bilaga till PLAN nr 1, 2016.

Anmäl dig idag! 
Mejla följande information till mats.lundstrom@abe.kth.se: namn, organisation, titel/funktion, e-post-
adress samt ev kostpreferenser/allergier.  Senaste informationen finns på www.planering.org/special.

Anmälan senast 22 januari. Deltagande är kostnadsfritt och inkluderar mat, dryck och fika. En avgift av 
300 kr tas ut om anmäld inte dyker upp (det går bra att skicka ersättare) eller avanmäler sig efter den 
22 januari. Detta för att täcka omkostnader för mat/dryck. Välkommen! 

Läppstiftet konferens, Lilla Bommen 1-2, Göteborg. Tisdag 26 januari 2016 kl. 09.00 - 16.00.

SVERIGE & EUROPA


