AVFALL I NYTT FOKUS

Varför så
mycket pilot
och så lite fullskala
- kretsloppsteknik
på G?
Gunnar Thelin,
Ekobalans

Från teknik till styrmedel
Malmö 29-30 mars

Nu tar
programmet
form!
UNDER TVÅ DAGAR samlar vi alla viktiga aktörer inom
avfalls- och återvinningsområdet för att ta del av de senaste
rönen från svensk forskning om resurseffektiv avfallshantering
och återvinning.
NYHETER OCH WORKSHOPS i viktiga ämnen står på
programmet. Det blir spännande dagar med presentationer,
diskussioner, möten och mingel. Programmets alla detaljer
är inte klara men 29 mars pågår konferensen kl 10.00-17.30
och följs av middag, 30 mars startar vi kl 8.30 och avslutar
15.40.
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Giftfria och resurseffektiva
kretslopp?
Erik Westin,
Naturvårdsverket
Amelie Pedersen,
Kemikalieinspektionen

Lärdomar från
ett sekel av materialåtervinning
i bilens värdekedjor
Magnus Andersson,
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Rätt sak till
rätt behandling
Elin Belleza,
IVL
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Pyrolys för
återvinning av
elektroniskt
avfall
samt för hantering
av toxiska ämnen
Henry Persson,
KTH
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Evalena Blomqvist

Hinder och
möjligheter för
produktion av
plattformskemikalier från
matavfall
Johanna Ulmanen,
RISE

VÄLKOMMEN hälsar arrangörerna Waste Refinery, Chalmers tekniska högskola, IVL Svenska miljöinstitutet och RISE.
RE:Source är medarrangör och tillsammans med Chalmers
sponsor för arrangemanget.
OBS! Sista anmälningsdag för lägsta avgift är 15 februari
2017. Mer om anmälan hittar du i inbjudan till Avfall i nytt
fokus här - anmäl dig direkt via www.sp.se genom att följa
denna länk.
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Biogasens roll
i den cirkulära ekonomin
Mattias Svensson,
Energiforsk

Aska - en
framtida
zinkgruva?
Karin Karlfeldt,
Renova

Alla pratar el
- vad händer
med biogasen?
Och vilka är
alternativen?
Ebba Löfblad, Profu

Städer som gruvor:
När, var och hur
kan återvinning bli en
naturlig del av infrasystemens förvaltning?
Joakim Krook, Linköpings
universitet

ReTuren –
när avfallet blir
en del av den
hållbara staden
Savita Upadhyaya,
VA Syd
Sadiye Altundal,
Malmö stad

Workshops!

CCS i avfallsförbränning
- från klimatutmaning till
klimatlösning
o
Jonny Stuen, Osl
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Arc Fume:
Metallurgisk
behandling av
flygaska från
avfallsförbränning
Maria Swartling,
ScanArc

Pilotprojektens roll i
innovationssystemet
Hans Hellmark,
Chalmers

Avfallsimport
och materialåtervinning?
Anna Fråne, IVL

Dags att gå från
engagemang till
verkstad – hur når vi
en cirkulär ekonomi?
Jenny Sahlin, Profu och
Åsa Moberg IVL
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