
 
 

För vem och varför bygger vi? – en byggherreroll i förändring  
 
En nutidsspaning hur byggherrerollen är under förändring – från 
byggare till samhällsbyggare. 
 
Datum: Torsdag 30 mars 
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm 
Kostnad: 2 900 kr exkl moms för medlemmar (3 900 kr för icke medlemmar) 
 
Byggherrens roll blir allt mer övergripande och komplex. Behovet av samverkan, 
information och dialog med aktörer och intressenter genom plan- och byggprocessen, blir 
allt viktigare. Det krävs långsiktig planering och helhetssyn, vilket gör att frågorna för 
vem och varför vi bygger är viktigare än någonsin.  
 
Välkommen till en inspirerande dag med föredrag och erfarenhetsutbyte kring 
byggherrens värdeskapande roll - att planera och bygga ett attraktivt samhälle. 
 
Dagen avslutas med buffé och mingel, med fortsatt umgänge och erfarenhetsutbyte. 
 
Föreningsstämman för Byggherrarnas medlemmar hålls före konferensen enligt särskild 
kallelse. 
 
Anmälan 
Anmäl dig senast den 23 mars via vår webbplats www.byggherre.se  

 
Varmt välkommen! 
 

Program  
 
Projekt Citybanan - underverket under Stockholm 
Kjell-Åke Averstad, Projektchef och Eva Rådmark Herrder, Kommunikationschef för 
projekt Citybanan på Trafikverket, redogör för utmaningarna och framgångsfaktorerna 
för projekt Citybanan.  
 
Bana väg för ny bebyggelse 
Stefan Engdahl, Planeringsdirektör på Trafikverket och Byggherrarnas 
styrelseordförande, talar om arbetet med den nationella planen för transportinfrastruktur 
2018 – 2029. Hur kan infrastruktur skapa förutsättningar för nya samhällen? 

http://www.byggherre.se/


 
Bra byggen berättar – från vision till färdig byggnad 
Anders Nilsson, VD och grundare av ByggMedia, föreläser om vikten av kommunikation 
och dialog utifrån byggherrens perspektiv - från vision till färdig byggnad. Anders är en 
entreprenör med lång erfarenhet av att utveckla och marknadsföra nya koncept och 
verksamheter. Han har ett brinnande intresse kring att göra betydelsefulla byggprojekt 
mer intressanta, attraktiva och lönsamma.  
 
Det värdeskapande samarbetet mellan byggherre- och arkitektrollen i 
samhällsbyggandet 
Monica von Schmalensee, VD på White Arkitekter, fick priset ”Årets samhällsbyggare 
2016” med motiveringen ”för att hon genom sitt starka engagemang i arkitektur, 
stadsutveckling och hållbarhet, bidragit till att skapa nya lösningar för att bygga vackra, 
täta och hållbara städer”. Monica arbetar med hållbarhetsfrågor och sätter kvalitet 
framför kvantitet. Hon kommer att prata utifrån arkitektens roll i det värdeskapande 
samarbetet mellan byggherren och arkitekten i samhällsbyggandet. 
 
Utblick: med byggherrollen i fokus 
Nina Ryd, Arkitekt och biträdande professor vid Chalmers tekniska högskola, forskar 
kring samhällsbyggnad med fokus på tidiga skeden, programarbete och samverkan 
mellan arkitekter och byggherrar. Utifrån ett forskar- och framtidsperspektiv, kommer 
hon att tala om byggherrens roll i tidiga skeden, som avgörande för kvalitén i 
samhällsbyggandet. 
 
Innovativ samhällsplanering 
Lena Andersson, VD på Älvstranden Utveckling, har en nyckelroll i framtidens Göteborg. 
Hon talar utifrån byggherrens perspektiv om vikten av en innovativ samhällsplanering, 
med helhetssyn och god samverkan för en hållbar stadsutveckling. 
 
 

 


