Medlemmar i ASG
Forskare i ASG Decarbonisation Laboratory
Gruppens arbete leds av Johannes Stripple, expert på koldioxidbaserade ekonomier, från Statsvetenskapliga
Institutionen och av Harriet Bulkeley från Samhällsgeografiska Institutionen vid Durham University. Hon forskar
om politiska styrformer av koldioxidsnåla omställningar i urbana arenor och infrastruktursystem och är
för närvarande gästprofessor vid Statsvetenskapliga Institutionen, Lunds Universitet.
Johannes Stripple, biträdande Universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen (SVET/LU)
Tel: +46 46 222 04 88 Epost: johannes.stripple@svet.lu.se
Harriet Bulkeley, gästprofessor, Statsvetenskapliga institutionen (SVET/LU)
Epost: harriet.bulkeley@svet.lu.se
Gruppens övriga medlemmar:
Lars Nilsson, Professor, Miljö och Energi System (LTH/LU).
Lars bidrar med kunskap om förnyelsebar energi och energi effektivitet i en kontext av nya
föränderliga/utvecklande energisystem och styrmedel för klimatomställning inom energi och transport.
Tel: +46 46 222 46 83 Epost: Lars_J.Nilsson@miljo.lth.se
Annica Kronsell, Professor, Statsvetenskapliga Institutionen (SVET/LU).
Annica bidrar med kritiska insikter inom Svensk, Europeisk och global miljö-och klimat-politik och
genusvetenskapliga perspektiv på klimatomställningens politik och praktik.
Tel: +46 46 222 89 44 Epost: annica.kronsell@svet.lu.se
Kes McCormick, Docent, IIIEE(IIIEE/LU).
Kes bidrar med kunskap avseende processer inom hållbar stadsutveckling och på tillhörande omställningsfrågor
såsom nollenergihus, elfordon, biobränslen och bio-ekonomin såväl som om konceptet Urban Living Labs.
Tel:+46 46 222 02 56 Epost: kes.mccormick@iiiee.lu.se

Lena Neij, Professor and Prefekt, IIIEE (IIIEE/LU).
Lena bidrar med kunskap avseende systembaserade och tvärvetenskaplig forskning på hållbar utveckling
specifikt på förnyelsebar energi teknik och energieffektivitet i byggnader.
Tel: +46 46 222 02 22 Epost:lena.neij@iiiee.lu.se
Lars Coenen, Docent, CIRCLE(CIRCLE/LU).
Lars bidrar med kunskap om studiet av innovation och samverkansforskning både på nationell och internationell
nivå och med värdefull kunskap om erhållandet av externa medel.
Tel: +46 46 222 77 47 Epost:lars.coenen@circle.lu.se

Patrick Lauenburg, Bitr. universitetslektor, Avdelningen för Energihushållning vid Institutionen för
Energivetenskaper (LTH, LU).
Patrick bidrar med kunskap om energisystem och ingenjörskonst specifikt inom fjärrvärmesystem.
Tel: +46 46 222 92 73 Epost: Patrick.Lauenburg@energy.lth.se

Mikael Klintman, Professor, Sociologiska Institutionen (SOC/LU).

Mikael bidrar med kunskap om processer och betingelser som påverkar socialt beteende avseende roller,
värderingar och normer kring medborgerliga val och konsumentval med relevans för miljöpolitik, och i förhållande
till samspelet mellan multipla skalor och sektorer.
Tel:+46 46 222 88 34 Epost: Mikael.Klintman@soc.lu.se
Marwa Dabaieh, Arkitekt, Post-doc, Institutionen för Arkitektur och Byggd Miljö (LTH,LU).
Marwa bidrar med kunskap om hållbar design, miljövård, energieffektiva och noll-utsläpp hus och om standarder i
byggnadssektorn.
Epost: marwa.dabaieh@arkitektur.lth.se
Liisa Fransson, FoU Föreståndare på Kraftringen AB, adjungerad lektor på Avdelningen för Miljö och
Energisystem på IMES (LTH/LU).
Liisa kommer bidra med kunskap och kompetens härlett från hennes arbete med hållbar stadsutveckling (I
synnerhet kring Brunnshög projektet) och om hur innovationsprocesser kan byggas upp på regional nivå.
Tel:+46 76 770 09 29 Epost: liisa.fransson@miljo.lth.se

Efterhand kommer ytterligare ett antal forskare med relevant expertis att bjudas in och involveras i gruppens
arbete. Hit hör bl.a :
Roger Hildingsson (Statsvetenskapliga Institutionen), Jamil Khan (IMES),Lennart Olsson (LUCSUS), Anne
Jerneck (LUCSUS), Astrid Kander(Ekonomisk-historiska Institutionen), Niklas Guldåker (Institutionen för
kulturgeografi och ekonomisk geografi), Jutta Haider (Kulturvetenskap), Terese Göransson (CEC), Oksana
Mont (IIIEE), Thomas Lindhqvist (IIIEE), Yuliya Voytenko (IIIEE), Fredrik NG
Andersson (Nationalekonomiska Institutionen).Eric Clark (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk
geografi), Andreas Malm (Humanekologi), Lovisa Solbär (Humanekologi), Lisa Eklund (Sociologi),Maj-Lena
Lindersson (Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap).

	
  

