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Välkommen till kursen Grön Blå Svart Grå som fokuserar på den allt viktigare blågröna infrastrukturen i våra
täta städer!
Anmälan och mer information
Vad ﬁnns det för systemlösningar? Hur kan de på bästa sätt gynna ekosystemtjänster, klimatanpassning och samtidigt bli
mer hållbara sett till vattenförbrukning, ﬁltrering och samhällets fosforanvändning? Genomgående i kursen
behandlas implementering av biokol i blågröna lösningar.

Talare
David Andersson – ECOERA
David har arbetat med biokol i över tio år och hans bolag är ett av de främsta inom utvecklingen av biokol. ECOERA
startades av Skånefrö och Chalmers Ventures. David har varit del utav en internationell expertpanel för att ta fram en
standard för biokol. Han har en bakgrund från lantbruket och två masterexamina i Molekylärbiologi samt Innovation och
entreprenörskap.

Björn Embrén – Stockholm stad Traﬁkkontoret
Trädspecialist & expert på växtbäddar för träd i urban miljö. En av de ledande i Sverige för utveckling av så kallade
skelettjordar vid plantering av träd i gatumiljö. Björn hade också en central roll i etableringen av Sveriges första
kommunalägda anläggning för framställande av biokol från trädgårdsavfall.
Kent Fridell – Edge
Landskapsingenjör med en ﬁl. mag. i teknologi. Kent är ledande specialist på blågröna systemlösningar för urbana
miljöer. Han arbetar med kvalitets- och metodutveckling för kvalitetssäkrade regnbäddar, bioﬁlter och
underbevattningssystem, för omhändertagande och tillvaratagande av regnvatten.
Ann-Mari Fransson – SLU
Docent i Växtekologi med bred expertis inom biologisk mångfald och ekosystemtjänster i staden. Ann-Mari arbetar med
en bredd av gröna lösningar för urbana ängar, gröna väggar, stadsträd, gröna tak och bioﬁlter. Expert inom fosforbalans
kopplat till mångfald, och biokolets påverkan i jord med en rad olika försök utförda i byggd miljö.
Erik Bick – Hela Sverige Ska Leva Göteborgsregionen, Bergum-Gunnilse utveckling
Tidigade VD för organisation Rent Dagvatten. Expert på dagvattenlösningar och dagvattenskörd. Verkar numera som
konsult för lokalekonomiska analyser med ett holistiskt perspektiv som även innefattar resursmart vattenförbrukning.
Jonatan Malmberg – Scandinavian Green Roof Institute
Expert på blågröna systemlösningar på tak och fasad med erfarenhet från en rad utvecklingsprojekt, bl.a. med solceller
och gröna tak i kombination och anläggande samt uppföljning av biotoptak i svenskt klimat. Medförfattare till
Grönatakhandboken.

