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Återvinning av plast 
Men hur?  

TEMADAG FORSKNING & INNOVATION

CHALMERS, GÖTEBORG, 20 november 2014

Efterfrågan inom tillverkande industri på återvunnen, s k sekundär, 
plastråvara ökar för varje år. Förutom möjligheten att sänka sina 
materialkostnader ser industrin möjligheten att göra sina produkter 
”grönare”, och därmed mer attraktiva och konkurrenskraftiga. Men 
att säkra kvalitet och tillgång på tillräckliga volymer av sekundär 
plastråvara har visat sig svårt. Det verkar inte finnas en tillgång som 
matchar efterfrågan. 

Hur skapar vi ett kretslopp för plast som gör att vi både uppnår miljö-
målen och samtidigt tillgodoser industrins behov av sekundär plast-
råvara? Vilka är de största utmaningarna som kräver mer forskning 
och utveckling? Hur samverkar vi inom industri och akademi för att 
ta oss an utmaningarna?

Competence Center Recycling (CCR) och Styrkeområde Material vid 
Chalmers, SWEREA och IKEM – Innovation and Chemical Industries 
in Sweden följer upp fjolårets temadag ”Återvinning av plast” och inbju-
der nu till fortsatt diskussion, interaktion och utveckling vid ett spännande 
heldagssemi narium kring temat forskning och innovation för ökad materia-
låtervinning av plast, gummi och kompositer.

Syftet med seminariet är att förmedla en statusrapport för vad som sker på 
området. Vidare vill vi tydliggöra utmaningarna vi står inför, och få intres-
senterna på området att utbyta erfarenheter, mötas kring frågeställningar 
och tillsammans identifiera möjligheter att i samarbete angripa utmaning-
arna i gemensamma forsknings- och innovationsprojekt.  

Under temadagen får vi höra mer om pågående satsningar och FoU-pro-
jekt för att öka plaståtervinningen, inte bara i Sverige, utan några interna-
tionella aktörer ger oss även en utblick i vad som sker i Europa.

Vi ser fram emot att träffa dig då!      

Tid:
10.00–16.30 i  
Palmstedtsalen 
Chalmers Kårhus 
Johanneberg, Göteborg.

Pris: 
1195 kr exkl moms om an-
mälan görs senast 30 sept, 
därefter 1495 kr exkl moms. 
Om du får förhinder ska  
avbokning göras senast  
den 6 nov. Ej avbokad plats 
debiteras med fullt pris.

Medlemmar i CCR  
har 50 % rabatt. 

Middagsbuffé  
kl 16.30–19.00: 400 kr

Anmälan:

Sista anmälningsdag: 
7 november

Kontaktpersoner:
Annika Boss, 031-706 63 73
annika.boss@swerea.se 

Johan Felix, 0733-94 09 43
johan.felix@cit.chalmers.se

www.swerea.se/temadag-plast



Programme

9.00 Registration, welcome coffee and mingling

10.00  Introduction and welcome  
Moderator Johan Felix, CCR

10.15 One million tons of plastic waste in the Nordic countries – what do we 
know and what do we do about it?  
Peter Sundt, senior adviser, Mepex Consult AS, Norway

10.35  What needs to happen to make a circular flow of plastic materials in  
the automotive sector?  
Mr. Keith Freegard, Marketing Director, Axion Recycling Ltd.,  
United Kingdom

10.55 New opportunities to recycle PVC with solvent-based technologies   
Christan Thamm, VinyLoop Marketing & Development Manager,  
Solvay, Belgium

11.15  Break 

11.30  Collection – a key condition for increased recycling  
Anna Fråne, Research Engineer, IVL

11.50  Collaboration – a critical success factor for increased plastic recycling 
Lena Lundberg, Head Public Affairs Plastics, IKEM

12.10  Recycling – A win-win concept  
Emil Lindén, Sales Manager, Bergo Flooring    

12.30  Lunch and mingling 

14.00  Waste to Design  
Isabel Ordonez Pizarro, Researcher, Chalmers

14.20   Turning waste into new plastics, practical examples   
Jonas Aspling, Manager Textiles and plastics, Swerea IVF

14.40 Sustainable management of bio-plastic waste  
Ignazy Jakubowicz, Associated Professor, SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut

15.00  Coffee break

15.20 Current legal challenges for recycling of plastics  
Stefan Posner, Senior Researcher, Swerea IVF

15.40   “High potential to improve sorting and recycling of plastic in the  
Swedish industry” 
Henrik Modéer, Operational Manager, IL Recycling

16.00 Panel discussion – How much plastic can we recycle and  
where do we find it?

16.20  Summary of the day  
Moderator Johan Felix, CCR

16.30  Dinner buffet and mingling

Hur hitta dit?
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Plats:  Palmstedtsalen, Kårhuset, Chalmers 

Adress:  Chalmersplatsen 1, Chalmers, Campus Johanneberg

Ta dig med spårvagn eller buss, spårvagn 7 (Tynnered) eller buss nr 16  
från Centralstation/Drottningtorget/Nordstan till hållplats ”Chalmers”

Flygbuss från Landvetter: gå av vid Korsvägen, ta spårvagn nr 6 eller 8  
en hållplats (Chalmers).

                                                                                   
 

Hur hitta hit/dit

Plats: Palmstedtsalen, Kårhuset, Chalmers
Adress: Chalmersplatsen 1, Chalmers, Campus Johanneberg
Ta dig med spårvagn eller buss, spårvagn 7 (Tynnered) eller buss nr 16 från Centralstation/Drottningtorget/Nordstan till hållplats ”Chalmers”
Flygbuss från Landvetter: gå av vid Korsvägen, ta spårvagn nr 6 eller 8 en hållplats (Chalmers).

Palmstedtsalen 

Hållplats  
Chalmers 


