
Vattnet i den hållbara staden
Inbjudan till konferens i Göteborg 12 – 13 november 2014

År 2021 fyller Göteborg 400 år och det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre 
plats. Hela vägen fram till jubileumsåret och långt därefter. Detta är en del av firandet.

Göteborg växte fram vid och av vatten. Överallt är det nära till vatten. Det guppar i havet, det brusar i 
bäckar, det faller från himlen och det rinner på och i marken. Vi är beroende av det, och vi måste hela 
tiden förhålla oss till vattnet, ta till vara det, värna det men också skydda oss från det. Och så är det för 
många städer i Sverige och världen. Så hur tar vi tillvara på och lyfter fram vattnet i staden på bästa 
sätt, nu och i framtiden?

Detta kan du förvänta dig
Du får ta del av erfarenheter från stadsutvecklingsprojekt i Sverige och världen där vattenfrågorna 
varit en viktig del. Konferensen syftar till att diskutera och ge vägledning för hur planerare och 
beslutsfattare kan agera och komma fram till hållbara lösningar. Vattnet i staden berör många 
aktörer som måste samverka och ofta måste avvägningen mellan olika mål och olika intressen göras. Vi 
kommer även diskutera den grönblåa staden, vatten i den befintliga staden samt vattnets kvantitet och 
kvalité. 

Tillhör du målgruppen?
Konferensen riktar sig till tjänstemän, beslutsfattare samt forskare med intresse av att ta hand om sta-
dens vattenresurser inom samhällsplanering, fastighetsförvaltning, gatu- och trafikförvaltning, 
park- och naturförvaltning, tillsyn, samt va-förvaltning.

Innehåll
Dag ett ägnas åt goda exempel från världen och Sverige samt ny forskning och kunskap om vattnet 
i staden. Obs! Den här dagen pratar alla talare engelska.

Under dag två fokuserar vi på de mer praktiska delarna av utveckling och planering av den hållbara 
staden med vattnet i fokus. Vi kommer då använda Göteborg som exempel och hoppas kunna ge bra 
verktyg till tjänstemän och beslutsfattare.

Reservera dagarna i din kalender! 
Mer information kommer innan sommaren.

Har du frågor? Kontakta:
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