
Konferencier båda dagarna: Landskapsarkitekt Ylva Landerholm. 

Konferenshotell: Hotel Continental Vasagatan 22 Stockholm

Under konferensen kan du höra om helt nya innovationer och projektgenomföringar som ger 
utrymme för innovation. Branschens nära relation till naturen ställer krav på oss och skapar 
förväntningar från samhället att vi ska bidra till en grön samhällsutveckling. Vi förväntas leverera 
hållbara lösningar, men vad är egentligen hållbar planering, anläggning och drift av framtidens 
utemiljöer? Kan det mätas? Hur lyckas vi etablera mer grönt i stadsmiljön? Under konferensen får 
vi möta ny kunskap och goda resultat från innovativa projekt. 

PROGRAM FOR KONFERENSEN:
Torsdag 23 mars

Tid Tema Föreläsare 
10.00 -11.00 Registrering och mingel
11.00 - 11.15 Nordiska presidiets president hälsar välkommen Stein Wikholm
11.15 -12.30 Hållbar planering och anläggning av framtidens utemiljö Nico Wissing
12.30 -13.30 Mingellunch bland utställarna
13.30 -14.00 Sveriges miljöminister Karolina Skog har ordet Karolina Skog
14.00 -15.30 Grå/gröna lösningar för hållbara städer Björn Schouenborg
15.30 -17.00 Innovation och hållbarhet i trädgårdsanläggarbranschen Alexandra Vindfeld Hansen

19.30 Gemensam middag på hotellet

Fredag 24 mars

Tid Tema Föreläsare 
09.00 - 09.15 Inledning dag 2
09.15 - 10.15 Innovation i skötsel och förvaltning av grönområden Thomas Randerup
10.15 - 10.45 Mingelpaus med enkel servering

10.45 - 12.30 Hur vitaliserar vi stadsrummet – kol i växtbädden ger 
goda resultat i urban växtmiljö

Björn Embrén

12.45 - 13.00 Summering och avslutning av konferensdelen

13.00 - 14.00 Mingellunch

19.30 Gemensam middag i Stockholms centrum (beställes separat)

Välkommen till Stockholm
och Nordisk Kongress den 23–24 mars 2017 
om hållbarhet och innovation i trädgårdsanläggningsbranschen
Nordiska presidiet – ett samarbetsorgan för trädgårdsanläggningsbranschen i Norden – bjuder in till 
konferens om hållbarhet och innovation för alla som planerar, bygger och sköter framtidens utemiljöer. 
Konferensen är öppen för entreprenörer, beställare och landskapsarkitekter vilket ger en unik möjlighet 
för hela branschen att knyta nya kontakter. Det finns ett stort behov av utveckling och dokumentation av 
nya uppgifter för grönt byggande i utemiljön. Samtidigt har planering och utveckling kommit mycket 
närmare själva utförandet. Finns det utrymme för innovation och dokumentation 
i dagens uppdragsformer?



Nico Wissing från Nederländerna är en 
auktoritet inom pla-
nering och utveck-
ling av utemiljöer. 
Han har vunnit en 
rad nationella priser 
och har ett speciellt 
intresse för hållbar 
utveckling. Hans 
arbete med idé och 
genomförande har

gett Nico en fantastisk detaljkunskap på 
området. Han har många uppdrag både inom 
landet och internationellt och är en flitig 
föreläsare.
Läs mer om Nico här: Info Nico 

Thomas B. Randrup är landskapsarkitekt

från Danmark.  Han 
arbetar som 
professor, forskare 
och forsknings-
koordinator på SLU 
och NMBU, Fakul-
teten för landskap 
och samhälle. 
Thomas arbetar med 
planering och för-

-valtning av gröna områden, speciellt med
relationen mellan planering och drift.
Läs mer om Thomas här: Info Thomas

Björn Embrén Grön Urban Utopi med biokol 
eller går det att 
bygga städer på 
ett sätt som ger 
förut sättning för 
naturens återkomst 
till staden (men utan 
råttor)? Spännande 
föredrag om bland 
annat användning 
av biokol i växt-

bäddar med uppseendeväckande goda resultat. 
Björn är trädspecialist, trädstrateg och 
växtbäddsbyggare med mera vid Trafikkontoret 
i Stockholms stad.
Läs mer om Björn här: Info Björn

Björn Schouenborg är seniorforskare på

RISE/CBI, doktor i 
mineralogi och 
petrologi, ansvarig 
för natursten på CBI. 
Han har forskat om 
natursten sedan 
1990 då han 
anställdes på SP, 
dåvarande Statens 
Provningsanstalt. 

Han har koordinerat ett flertal forsknings- och 
utvecklingsprojekt för och med 
naturstensbranschen, nationellt och internationellt. 
Är projektledare för Hållbara systemlösningar för 
urbana ytor.
Läs mer om Björn här: Info Björn S

Alexandra Vindfeld Hansen är landskaps--
arkitekt och leder 
SLA:s projektteam. 
Hon arbetar med 
utveckling av SLA:s 
hållbara och innova-
tiva profil med av-
tryck i  kretslopps-
design och stads-
natur. SLA är ett av 
skandinaviens ledan-

de arkitektkontor för landskapsarkitektur och 
stadsutveckling. SLA har över 20 års erfarenhet 
av att skapa moderna, hållbara stadsområden 
med stadsrum som inspirerar allmänheten och 
ger mångfald genom naturbaserad design. Läs 
mer om Alexandra här: http://www.sla.dk/dk/

Konferencier: Ylva Landerholm

Ylva har mer än 20 
års erfarenhet som 
landskapsarkitekt 
med bred praktik av 
allt från offentliga 
utemiljöer till villa-
trädgårdar i 
Sverige och inter-
nationellt. Är också 
känd som grön ex-

pert i SVT:s Go'morron.
Läs mer här: http://ylvalanderhol.se/index.html

CV FÖR FÖRELÄSARE UNDER NORDISK KONGRESS I STOCKHOLM 23 OCH 24 MARS

Anmälan via följande länk: 
https://event.nho.no/skjema/?event=7509

OBS! Anmäl   dig   senast  den  28  februari!

Önskar du boende på konferenshotellet, bör du anmäla dig snarast (begränsat 
antal tillgängliga rum). Beställ rum i ditt eget namn. Detsamma gäller om du vill 
förlänga vistelsen. Bokningsnummer 46012536.
Scandic Continental, tel:  +46 8 517 342 10 

Epost: continental@scandichotels.com   
Vasagatan 22, SE-111 20, Stockholm, Sweden    

Andra hotellalternativ finns i närheten av konferenshotellet. För mer 
information och svar på frågor: kontakta Trädgårdsanläggarna via e-post:
info@tradgardsanlaggarna.se 

Med vänliga hälsningar

Kenneth Lundin
Förbundsordförande
Trädgårdsanläggarna

info@tradgardsanlaggarna.se

MEDFÖLJANDEPROGRAM 
(kräver anmälan i samband med anmälan 
via länk till hela arrangemanget) 

Torsdag 23 mars: 
Stadsvandring  
Samling i hotellets reception 
kl. 14.00, pågår till ca. kl. 17.00.

Fredag 24 mars: 
Tur till Djurgården med besök på 
Abbamuseet, lunch på Djur-
gården.  
Samling i hotellets reception 
kl. 11.45, pågår till ca. kl. 15.00.

http://vedlegg.nho.no/download/MTAuMi42LjEyNw==/2016_CV_NicoWissing_Engels%20def.pdf
http://vedlegg.nho.no/download/MTAuMi42LjEyNw==/TBR%20CV%20Short%20December%202016.doc
http://vedlegg.nho.no/download/MTAuMi42LjEyNw==/Bj%c3%b6rn%20presentation2016.docx
http://vedlegg.nho.no/download/MTAuMi42LjEyNw==/Samverkan_CIRK_2-16b.pdf 
http://www.sla.dk/dk/
https://event.nho.no/skjema/?event=7509



