
          

 

 
 

 

Lunds Klimatallians skapar möten mellan klimat- och affärsnytta. I nätverket samlas företag som 

arbetar aktivt med klimatfrågan samt hållbar utveckling i stort och ser värdet med att dela kunskap. 

Mixen av företag och ett nära samarbete med Lunds Universitet, Ideon och Lunds kommun gör 

nätverket till en spännande grogrund för innovationer och nya samarbeten. 
 

Lunds Klimatallians - 070 664 78 58 - www.lundsklimat.se 
 

Lunds Klimatallians 
ett nätverk för hållbar utveckling 

 

Datum Tisdag 6 november 
Tid 12.00 – 16.00 (vi börjar med lunch) 
Lunch Moroten & Piskan, Sölvegatan 22 b, Lund 
Mötet Hollywood, Kårhuset, John Ericssons väg, Lund 
 
Program: 

 Vegetarisk lunch 
 Fyra lundaforskare bjuder ett klimatpotpurri 

- Så kan städer bättre utnyttja solenergi. Solenergi skulle kunna vara mycket 
vanligare om de som bygger och planerar ny bebyggelse tänkt rätt och planerat in 
möjligheten att använda tekniken från början. Maria Wall, universitetslektor i 
energi- och byggnadsdesign har i många år forskat om lågenergihus och 
solenergi och lett flera internationella forskningsprojekt. 

- Industrin och koldioxidutsläpp: Den svenska basindustrin står för en fjärdedel 
av Sveriges utsläpp – hur ska den lyckas nå nollutsläpp till 2045? Max Åhman, 
docent miljö- och energisystem LTH 

- Blågröna städer när klimatet ändras: Skyfallen kommer att bli fler framöver. 
Men våra städer är inte byggda för att klara dem. Flera forskare, däribland 
Johanna Sörensen, doktor i teknisk vattenresurslära, förespråkar mer grönt och 
blått i staden, det vill säga mer plats för vatten och grönytor. Här berättar hon hur 
framtidens städer kan se ut. 

- Forskare och fastighetsägare i samtal om klimatanpassning. I ett pågående 
forskningsprojekt i stadsdelen Sofielund i Malmö har forskare vid Centrum för 
miljö- och klimatforskning intervjuat fastighetsägare om deras erfarenheter av 
klimatförändringarnas effekter. Utifrån detta har ett konkret underlag med visioner 
för att utveckla bostadsområdet tagits fram. Ta del av forskaren Helena Hansons 
erfarenheter från projektet och hennes tankar kring hållbar stadsutveckling med 
fokus på naturbaserade lösningar med människan i centrum. 

 Borgmästaravtalet 
Jon Andersson, Lunds kommun 

 Kommande möten 
 
Vänligen anmäl dig via Outlook eller till info@lundsklimat.se senast den 1 november. 
 

 
Hjärtligt välkommen! 
Karl-Erik Grevendahl            
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