södertörnsakademin

Kunskapsdriven stadsutveckling – hur använder vi urban kunskap
för att skapa hållbara städer?
Välkommen till en förmiddag med Södertörnsakademin med fokus på kunskapsdriven stadsutveckling: Hur
genererar vi kunskap och data om värden i staden? Vilken kunskap behöver vi – och vilken behöver vi inte?
Hur ser vi till att kunskap används till informerat beslutsfattande och som underlag till samverkan. Och hur
hanterar vi kunskap för att den inte ska försvinna?
Tid: 5 december 2018 kl. 9.00-12.00
Plats: Mångkulturellt centrum i Fittja, Värdshusvägen 7, Fittja gård. Lokalen Hörsalen kan nås med hiss och
det finns hörslinga.
Övrig info: Efter Södertörnsakademin är du välkommen att fortsätta diskussionerna och äta lunch till
självkostnadspris.
Anmäl dig här: https://sodertornsakademin.confetti.events/

Program
09.00

Välkommen
Mats Jarnhammar (moderator)
Lise-Lott Larsson Kolessar, White arkitekter och projektledare för södertörnsmodellen, ger en
introduktion till södertörnsmodellen och förklarar varför kunskap är ett nyckelord för projektet.

09.10

Vad är kunskapsdriven stadsutveckling?
❖
❖
❖

09.25

Hur skapar vi ny kunskap? Hur kan vi bli bättre på att bygga upp kunskap? Vad för sorts
kunskap skapar vi idag? Och vad för sorts kunskap behöver vi?
Hur använder vi kunskapen som skapas? Hur tillämpar vi det vi i beslutsfattande, planering
och som underlag för dialog? Hur används kunskap av olika typer av aktörer?
Hur hanterar vi kunskap långsiktigt? Hur bygger vi upp urban kunskap som är användbar
bortom enskilda projekt och förvaltningar?

Hur genererar, använder och hanterar vi kunskap på ett bra sätt?
Exempel från aktörer eller projekt som har arbetat innovativt med att skapa, använda, hantera och
sprida kunskap.
Korta presentationer (prel).
❖
❖
❖
❖

Södertörnsanalysen: Hur kan visualisering av data leda till annorlunda beslut?
Urban Archives: Hur bygger vi upp lokal kunskap långsiktigt?
Gröna värden: Hur kvantifierar vi kvaliteter? Exempel från ekosystemtjänster.
Co-creation för kunskapsuppbyggnad: hur bygger vi gemensamt kunskap om staden?
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❖

Community mapping: Vad betyder det när medborgare blir kunskapsbyggare?

10.25

Gott kaffe eller te.

10.45

Fyra kunskapsdialoger: Utmaningar i kunskapshantering, uppbyggnad och spridning.
❖
❖
❖
❖

Hur kan visualisering av data bidra till bättre beslutsfattande bland olika aktörer?
Hur främjar vi långsiktig kunskapsuppbyggnad om platsen?
Gröna och mjuka värden: Hur kvantifierar vi kvaliteter?
Co-production i kunskapsbyggandet: hur bygger vi gemensamt kunskap om staden?

11.40

Panelsamtal: Vägen framåt för en kunskapsdrivande stadsutveckling.

11:55

Avslut och information om kommande träffar i södertörnsakademin.

***
Södertörnsakademin är en del av Södertörnsmodellen, ett VINNOVA-finansierat projekt som bidrar till
hållbara attraktiva städer genom att utveckla och etablera innovativa samverkansformer för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer.
Projektet genomförs gemensamt av Södertörnskommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn,
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö tillsammans med Stockholms Läns Landsting, Kungliga
Tekniska Högskolan, Södertörns Högskola, Nordregio, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Skanska
Sverige, Wallenstam, White Arkitekter, SKL International, 2050 Consulting och Ecoloop.
Läs mer på www.sodertornsmodellen.se
Anmäl dig här: https://sodertornsakademin.confetti.events/
Frågor? Kontakta Mats Jarnhammar: mats.jarnhammar@skl.se 070 656 1232.
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