
  2021-06-01 
 
 

Högskolekonferensen 2021, 18-19/8, Piteå Stadshotell 

 

Högskolekonferensen 2021 äger rum 18-19 augusti dels på plats på Piteå Stadshotell i Piteå 

och virtuellt över videokonferensverktyget Zoom. Vi ser just nu över om vi ska arrangera 

konferensen delvis på plats eller enbart på Zoom, samt om vi ska skjuta på konferensen till 

oktober/november för att möjliggöra en fysisk konferens. 

Sveriges Bygguniversitet står som brukligt för förtäring och övernattning för samtliga 

deltagare. 

Välkommen med din anmälan på https://forms.office.com/r/VRpVn0E9xW senast 17 juni! 

 

Fokusområden för Högskolekonferensen 2021 är 

• Publicering och de nya reglerna för open access 

• Cirkulärt byggande, klimatdeklarationer och nya byggregler 

• Avrapportering av årets temagruppsatsningar 

• Rekrytering av doktorander 

 

På nästa sida följer preliminärt program. 

 

Resa till Piteå 
Tåg från Göteborg: Avg. 18.24, ank. Stockholm 21.26, byte 22.25 till Vy nattåg 

Tåg från Lund: Avg. 17.19, ank. Stockholm 21.48, byte 22.25 till Vy nattåg 

Tåg från Stockholm: Avg. 22.25, byte i Älvsbyn kl. 10.15, buss kl. 10.45, ank. Piteå kl. 11.48 

 

Flyg/tåg till Luleå och chartrad buss till Piteå. Avresa prel. 18 aug från LTU kl. 10.30, via 

tågstationen, Luleå Airport och sedan vidare till Piteå. Retur prel. 19 aug från Piteå kl. 14.00. 

 

Välkommen med din anmälan på https://forms.office.com/r/VRpVn0E9xW senast 17 juni! 

Pär Johansson, Koordinator SBU, par.johansson@chalmers.se 

http://www.sverigesbygguniversitet.se/
https://www.piteastadshotell.com/
https://forms.office.com/r/VRpVn0E9xW
https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/pitea---det-ar-hit-man-kommer-nar-man-kommer-hem/resa/
https://forms.office.com/r/VRpVn0E9xW
mailto:par.johansson@chalmers.se


  2021-06-01 
 
 

Prel. Program Högskolekonferensen 2021, 18-19/8, Zoom-länk skickas separat 

Piteå stadshotell, Olof Palmes gata 1, 941 33 Piteå 

 

Anmälan: https://forms.office.com/r/VRpVn0E9xW 

 

Onsdag 18 augusti 

12.00 - 13.00 Gemensam lunch för dem som är på plats 

13.00 - 13.30 Inledning, Genomgång av SBUs verksamhetsår, avrapportering av 

temagruppsatsningar A (Pär Johansson, koordinator; temagruppsledarna) 

13.30 – 13.40 Paus 

13.40 – 13.55 Nya regler för open access – vad gäller (LTU bibliotek) 

13.55 – 14.10 Predator förlag och journaler, svarta listan (LTU bibliotek) 

14.10 – 14.40 Temagruppernas möten med fokus på publicering (separata Zoom-rum) 

14.40 – 15.00 Paus 

15.00 – 15.50 Cirkulärt byggande, klimatdeklarationer, Boverket och nya byggregler  (Ulla 

Jansson, LTH; Elsa Fahlén, Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad; Boverket) 

15.50 – 16.00 Summering av dagen, blick mot morgondagen (Pär Johansson, koordinator) 

19.00 – 21.00 Middag på resp. ort (separat anmälan) 

 

Torsdag 19 augusti 

09.00 – 09.20 Återrapportering/summering dag 1 (Pär Johansson, koordinator) 

09.20 – 10.30 Klimatförändringen leder till nya laster och klimatanpassning av byggande, 

hur påverkas vi? (Paneldebatt Elsa Fahlén, Ulla Jansson, Boverket, m.fl.) 

10.30 – 10.50 Paus 

10.50 – 11.10 Avrapportering av temagruppsatsningar B (Temagruppsledarna) 

11.10 – 11.50 Utländska doktorander och rekrytering (Styrelsen) 

11.50 – 12.00 Summering av konferensen, nästa steg (Pär Johansson, koordinator) 

12.00 – 13.00 Gemensam lunch för dem som är på plats 

 

12.50 – 13.50 SBU styrelsemöte 

http://www.sverigesbygguniversitet.se/
https://forms.office.com/r/VRpVn0E9xW

