Gröna tak, GYF och urbana
ekosystemtjänster
Workshop, Göteborg 16 maj 2019

Vinnovaprojektet GTT Grönatakhandboken
och föreningen C/O City bjuder in till
workshop kring urbana ekosystemtjänster
och kvalitetssäkring av gröna tak.
Gröna tak får ett större genomslag i svenska städer med
ökad användning vilket i sin tur ökar städers resiliens mot
klimatförändringar, bevarar eller ökar deras biodiversitet,
samt möjliggör nya rekreationsytor.
Under workshopen fokuserar vi på de frågeställningar som
projektet GTT arbetar med att förtydliga, bl a brandaspekter,
skötselanvisningar och dagvattenhantering vilket behöver
förtydligas och utredas.

DATUM:

16 maj 2019

TID

09:30 - 17:00

PLATS

Chalmers Teknikpark, Sven
Hultins gata 9C, Göteborg
Lokal: Artemis

SISTA
ANMÄLNINGSDAG

13 maj

ANMÄLAN

Kontakta:
Carl-Magnus Capener
Tel: 010-516 58 52 alt
carl-magnus.capener@ri.se

Föreningen C/O City
Under dagen presenteras även föreningen C/O City.
Föreningens syfte är att förvalta och vidareutveckla kunskap
inom området urbana ekosystemtjänster, såväl nationellt
som internationellt. Ambitionen är att höja kunskapen om
urbana ekosystemtjänster hos alla parter inom
samhällsbyggnadssektorn.
Det långsiktiga målet är att bidra till att ekosystemtjänster
integreras i allt samhällsbyggande för att bidra till en mer
hållbar stadsutveckling och att möta FN:s hållbarhetsmål.
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Studiebesök
Dagen avslutas med ett studiebesök där Riksbyggen
presenterar sitt arbete med ekosystemtjänstanalyser
och utformning av utemiljöer i den närliggande
bostadsrättsföreningen Brf Viva.

Program för workshop
Göteborg 16 maj 2019
Program
09:30

Samling, registrering och kaffe

10:00

RISE hälsar välkomna. Introduktion till urbana ekosystemtjänster och grönytefaktor GYF - RISE

10:15

Introduktion till projektet GTT – Grönatakhandboken - RISE

10:45

Presentation och gruppövning med NOVA* - Verktyg och metoder för normkreativ innovation kopplat till
gröna tak - RISE

12:00

Lunch

13:00

Fortsatt gruppövning med NOVA - RISE

14:15

Brandsäkerhet för gröna tak och dagvattenhantering för gröna klimatskal - RISE, BSL och SGRI

15:15

Ekosystemtjänster i planering och byggande – när blir det verkstad? - C/O City

15:45-16:15

Riksbyggen presenterar sitt arbete med ekosystemtjänstanalyser och arbete med utformning av
utemiljöer i Brf Viva - Riksbyggen och 02LANDSKAP

Studiebesök
16:15-17:00

Dagen avslutas med en promenad till närliggande Brf Viva där Riksbyggen berättar hur arbetet bedrivits i
Viva och vilka ekosystemtjänster som finns på platsen.
OBS! Begränsat antal deltagare (20). Separat intresseanmälan krävs.

Talare
Carl-Magnus Capener Forskare vid RISE och koordinator för Vinnovaprojektet GTT
Oskar Wallgren

Ordförande C/O City – föreningen för urbana ekosystemtjänster

Julia Jonasson

Projektledare vid RISE, Resurseffektiva system och tjänster

Jonatan Malmberg

Projekt- & utvecklingschef vid Scandinavian Green Roof Institute, SGRI

Johan Anderson

Forskare vid RISE, Fire Research Resistance

Axel Mossberg

Civilingenjör Riskhantering, Brandingenjör vid Brandskyddslaget, BSL

Charlotta Brolin

Hållbarhetsspecialist, Riksbyggen

Sabina Richter

Landskapsarkitekt LAR/MSA, 02LANDSKAP

NOVA
*NOVA

Materialet, som har utvecklats på uppdrag av Vinnova, har lånat sitt format från den klassiska kortleken
för att gynna kreativitet, interaktion och samverkan
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