
Välkomna till

Högskolekonferensen 2021
18-19 augusti



Program 19 augusti (1/2)

09.00 – 09.15 Återrapportering/summering dag 1
(Pär Johansson, koordinator)

09.15 – 10.30 Panelsamtal: Nya laster och klimatanpassning av byggande
Moderator Kristina Mjörnell, RISE
Elsa Fahlén, Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
Ulla Janson, Installations- och klimatiseringslära, LTH
Gustav Strandberg, Rossby Centre, SMHI
Oskar Larsson Ivanov, konstruktör och docent, Boverket
Magnus Österbring, Forskning och innovation, NCC teknik



Program 19 augusti (2/2)

10.50 – 11.10 Avrapportering av temagruppssatsningar B
(Temagruppsledarna)

11.10 – 11.50 Utländska doktorander och rekrytering
(Martin Nilsson, styrelsen)

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



Summering dag 1

• Avrapportering av temagruppssatsningar, nya regler 
för open access, vad gäller, predatorförlag och 
journaler, svarta listan, temagruppernas möten med 
fokus på publicering



Temagruppernas diskussion (BF, BTF, VT)

• Fokus OA publiceringen

– Informationen om nya avtalet behöver nå ut till fler/alla

– Problemet med konferens/OA, vissa områden mycket 
publicering som sker i form av konferensproceedings

– Premiering av publicering varierar mellan lärosäten

– Betala för att använda EGNA publicerade bilder osv.

– Forskarna och finansiärer behöver prata OA med varandra 



Temagruppernas diskussion (BF, BTF, VT)

• Fokus OA publiceringen

– Rollen av impact factor (tex så har journalen Construction 
Management & Economics en bra impact factor, men finns 
inte i Scopus)

– Kvantitet eller kvalitet (antal publikationer, citeringar)

– Forskare som engageras att skapa/driva special issues

– Sammanfattande rapporter vs. artiklar, tillgång till dem, 
t.ex. Formas vs. SBUF



Summering dag 1

• Cirkulärt byggande, Fossilfritt byggande, 
Klimatdeklarationer och nya byggregler, 
Samhällsbyggandets regelforum



Digitala lunchdiskussioner (inbjudan kommer senare)

• 31/8 kl. 11-12 - Cementfrågan, Johan Silfwerbrand, KTH och 
Malin Löfsjögård, Svensk Betong

• 7/9 kl. 12-13 - ProcSIBE, Anna Kadefors, KTH

• 5/10 kl. 12-13 - Skogsbränder

• 2/11 kl. 12-13 - Elfordon och självkörande fordon

• 7/12 kl. 12-13 - Tema ej klart



Temagruppssatsningar 2020-21
Temagrupp Syfte
Byggkonstruktion Online-laborationer inom byggkonstruktion

Byggnadens tekniska funktion Utvecklande av material till distansundervisning i 
byggnadsmaterial

Byggprocess och förvaltning Digital tvilling byggplats och doktorandkurs i Innovation i 
byggandet 

Geoteknologi Utvecklande av appar till studenter för FE-modellering 
av enkla geotekniska problem

Grundutbildningsgruppen Årlig digitaliseringsvecka för studenter

Trafik och väg Kursmaterial vägens geometri

Vatten och miljö Uppdatera doktorandkurser inom Vattenforskarskolan



Vad händer nu?

• Utvärdering
https://forms.office.com/r/ux5pvxL4nL

• Digitala lunchdiskussioner (inbjudan kommer senare)
– 31/8 kl. 11-12 Cementfrågan, Johan Silfwerbrand, Malin Löfsjögård

– 7/9 kl. 12-13 ProcSIBE, Anna Kadefors

– 5/10 kl. 12-13 Skogsbränder

– 2/11 kl. 12-13 Elfordon och självkörande fordon

– 7/12 kl. 12-13 Tema ej klart

https://forms.office.com/r/ux5pvxL4nL

