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Emma Björkenstam



Hållbarhetsfrågorna och Klimatet



VAD KAN VI/DU GÖRA?

• Ställ krav på alla involverade i Din 
verksamhet / Utvecklingsprojekt

• Påverka framtida klimatpåverkan –
minska klimatavtrycket

• Hantera de förändringar som sker –
Resiliens

• Ta till Dig av den utveckling som sker 
– implementera det Du kan



2022-06-07

Ca 350 följare på 
LinkedIn



Nytta av FPC

Kontakt med andra doktorander, 
deras företag och handledare. Vår-
och Höstmöten där man har 
ytterligare chans att knyta kontakt 
med personer. 

Som Företag / Kommun får Vi 
Ny kunskap, nätverk och 
samverkan



De olika 
delprojekten Forskning om hållbara städer

Fokus på hållbar stadsutveckling och projekten 
prioriterar medelstora städer. 

Tvärvetenskaplig forskning då verkligheten spänner 
över både ingenjörskonst och beteendevetenskap.

Tillgänglig kapacitet för elbilsladdning i det 
lokala elnätet

Social hållbarhet och digitalisering

Advanced Air Mobility for a Resilient Future



FPC+

• Infrastruktur

• Styrning och Ledning

Aktuellt – ny ansökan i september 2022!
• Nu kan vi söka en utökning av forskarskolan, så nu 

söker vi fler samarbetsföretag och fler doktorander. 
Med anledning av detta har vi tagit fram en 
informationsfolder. 

Forskarskola Future-Proof Cities - Högskolan i Gävle (hig.se)

https://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Forskning-vid-akademin/Forskarskola-Future-Proof-Cities.html


Ytterligare ex på kommande Forskningsprojekt 
inom Hållbarhetsområdet
• FPC+
• Resilince – Mälardalens Universitet
• SOLVE – Högskolan i Dalarna 
• Doctrans



Associerade – ”hangarounds”

Bli en del av nätverket och kunskapsbyggandet – Samverkan 
Företag/Industri/Offentlig sektor och Akademien



Vad kan Vi / Du göra?

• Ställ krav på alla involverade i Din verksamhet / Utvecklingsprojekt
• Utmana dina leverantörer och Er själv

• Påverka framtida klimatpåverkan – minska klimatavtrycket
• Strukturera ditt sätt att vara Hållbar - T ex FSSD-metoden
• Klimatberäkna din verksamhet

• Hantera de förändringar som sker – Resiliens
• Tänk efter före vart du placerar dina P-hus - risker, hantering av Dagvatten etc

• Ta till Dig av den utveckling som sker – implementera det Du kan
• Testa nytt – innovation i dina projekt – utvärdera
• Följa Högskolorna, Universitet – samt bli en ”hangaround”!



Tack för att Vi fick vara med idag!
Forskarskola Future-Proof Cities - Högskolan i Gävle (hig.se)

emma.bjorkenstam@byggdialog.se

https://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Forskning-vid-akademin/Forskarskola-Future-Proof-Cities.html
mailto:emma.bjorkenstam@gavlefastigheter.se
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