
BRANSCHDAG 
9 OKTOBER 2020

Kl. 9.00–16.00 på SLU i Alnarp

TEMA:

Hållbarhet i praktiken

Välkomna till en spännande dag 
för dig som arbetar i utemiljöbranschen! 

Information covid-19:
Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och vidtar de åtgärder 
som är nödvändiga för ett säkert arrangemang.

Branschdagen arrangeras av Tidningen Utemiljö i samarbete med Trädgårdsanläggarna och SLU.

9/10 2020



Registrering, mingel 

Välkommen!
Florence Oppenheim, Tidningen Utemiljö, och Karl Lövrie, prodekan SLU Alnarp 
och ordförande i programnämnden för landskaps- och trädgårdsutbildningarna, 
inleder branschdagen.

Tio blågröna bud
Hur uppnår vi hållbara utemiljöer? Rainer Stange, landskapsarkitekt Dronninga 
landskap och professor vid Arkitektur- och designhögskolan i Oslo, ger oss Tio 
blågröna bud inom landskapsarkitektur.

Kaffe och smörgås

Hållbarhet i praktiken
Göran Andersson, Trädgårdsanläggarna/BEUM och Florence Oppenheim, Tid-
ningen Utemiljö, har samlat tips på hållbara lösningar från och för de som beställer, 
planerar, anlägger och sköter utemiljöer.

Vad gör vi?
Representanter för Trädgårdsanläggarna och BEUM berättar om vad dessa organi-
sationer kan bidra med ur ett hållbarhetsperspektiv.

Gröna miljöer och hälsa
Är gröna miljöer bra för vår hälsa? Och vad är det i så fall som vi mår bra av? Patrik 
Grahn, professor i landskapsarkitektur, och Märit Jansson, universitetslektor, SLU. 

LUNCH

Gruppindelning (3 grupper à 30 min per aktivitet)
• Visning Hemmaodlats testbädd   och mötesplats.
   Niclas Östlund, Green Innovation Park, SLU
• Brf Viva – prisat projekt med god samverkan. Sabina Richter, 02Landskap   
   och Mats Wiséhn, HTE Produktion AB, berättar om projektet, och hur de  
   olika aktörerna agerade för en god samverkan.
• Utställare presenterar, mingel bland utställarna

Kaffe och kaka

Samverkansbaserade skötselentreprenader
Bengt Persson, AgrD, Landskapsarkitekterna i Lund AB, presenterar en för markna-
den ny samverkansbaserad modell för upphandling och entreprenadgenomförande.

Avslutning 

PROGRAM FÖRELÄSARE
08.30:

09.00:

09.15:

10.00:

10.20:

11.00:

11.10:

12.00:

13.00–15.00:

15.00:

15.20:

15.50–16.00:

Rainer Stange är professor vid Arkitektur- och 

designhögskolan i Oslo och driver landskapsarkitektur- 

företaget Dronninga Landskap. Han är dessutom presi-

dent i Norske landskapsarkitekturs forening.

    Under föreläsningen berättar han om hur landskaps-

arkitektur i allmänhet och hans egna projekt i synnerhet 

kan bidra till en hållbar utveckling.

Niklas Hjelm är ord-
förande i Hemmaodlat. 
Han guidar oss på mötes-
platsen och testbädden 
Grohuset i Alnarp. Vi får 
se klimatsmarta växthus, 
kretslopps- 
baserade odlingar och 
hydroponiska lösningar.

Göran Andersson, Trädgårdsanläggarna, är också certifie-
rad besiktningsman och ordförande i BEUM. 
    Tillsammans med Tidningen Utemiljös chefredaktör 
Florence Oppenheim delar han med sig av egna och andras 
konkreta tips på hållbara lösningar för de som beställer, 
planerar, anlägger och sköter utemiljöer. 

Bengt Persson 
är AgrD och driver 
Landskapsarkitek-
terna i Lund AB. 
   ”Bostadsbolaget 
Willhem är en 
av de nationel-
la aktörerna på 
hyresmarknaden 
med fastigheter i 
tretton orter i Sve-
rige, där man i tolv 

har utemiljöskötseln på entreprenad. Företaget har 
tagit ett strategiskt beslut att se till att öka kund-
nöjdheten för utemiljöerna. En del av det är att 
bättre utnyttja skötselentreprenörernas kompetens 
och resurser för högre kvalitet i utemiljön. 
    Här får vi en presentation av en för marknaden 
ny samverkansbaserad modell för upphandling 
och entreprenadgenomförande som hittills tilläm-
pas i fem av företagets orter.”

Patrik Grahn är professor i landskaps- 
arkitektur vid SLU. Han har forskat om kopplingen mel-
lan hälsa och natur i över 30 år. 
    Märit Jansson är universitetslektor och t f samver-
kanslektor vid SLU i Alnarp. 
    Deras föreläsning ska ge svar på frågan om gröna 
miljöer är bra för vår hälsa och varför. Märit Jansson 
kommer att fokusera på barns utemiljöer.

Sabina Richter är land-
skapsarkitekt på o2Land-
skap och en av dem som 
har jobbat med Riksbyg-
gens prisade byggprojekt 
brf Viva i Göteborg.
    En av entreprenörer-
na i projektet var Mats 
Wiséhn, HTE Produk-
tion AB. Tillsammans ska 
de berätta om det unika 
och mycket utmanande 
projektet som har känne- 
tecknats av en god 
samverkan och intensiv 
dialog.



Var: 
Aulan, Alnarpsgården, SLU, Alnarp.

När: 
9 oktober 2020, kl. 8.30–16.00 (programmet startar 9.00).

Kostnad: 
1 500 kr/pers, exkl. moms, inkl. lunch och fika. 
Bokar ni flera deltagare från samma organisation erbjuder vi rabatterat pris
1 100 kr/pers. för person två och flera. 
Studenter: 300 kr exkl. moms (375 kr inkl. moms).

Anmälan: 
Anmälan kan ske via e-post till branschdag@tidningenutemiljo.se. 
Ange namn, e-post, telefonnummer samt fakturaadress.
Du kan också anmäla dig via vårt anmälningsformulär på hemsidan,
www.tidningenutemiljo.se/branschdag-2020/

Information covid-19:
Om branschdagen måste ställas in på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer sker förstås ingen 
debitering till anmälda deltagare. 
Vi har för säkerhets skull bokat en stor lokal så att deltagare kan sitta säkert med god marginal till varandra. 
I övrigt följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

PRAKTISK INFORMATION

UTSTÄLLARE
Under branschdagen har deltagarna möjlighet att träffa ett antal utställare som kommer att finnas tillgängliga i 
lokalen under lunch och övriga pauser, samt i mindre grupp under gruppaktiviteten på eftermiddagen. Då kommer 
också några av dem att presentera sig och sina produkter, med särskilt fokus på hållbarhet.
    Vi presenterar nedan de utställare som är klara hittills.


