framtidens avfallshantering
En heldag om avfall, policy och forskning
2 september 2009, Stockholm
Avfallshanteringen sker idag mer resurseffektivt och med mindre miljöpåverkan än för tio år sedan. Men
trots framstegen minskar inte mängden avfall - en följd av dagens produktions- och konsumtionsmönster.
Det är därför fortfarande i högsta grad nödvändigt att arbetet för en mer hållbar avfallshantering
fortsätter.
För tredje gången bjuder forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering in till ett heldagsseminarium
om framtidens avfallshantering.
Hållbar Avfallshantering är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som finansieras av Naturvårdsverket.
Genom en serie årliga seminarier förmedlas resultat från forskningsprogrammet såväl som intressanta
presentationer från aktörer utanför programmet.
Tid och Plats: 2 september 2009, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm kl. 09.00-16.10
Målgrupp: beslutsfattare och intressenter inom avfalls- och återvinningsområdet, såsom företag,
myndigheter, intresseorganisationer, länsstyrelser och kommuner samt konsulter och forskare.
Moderator: Eva Krutmeijer
Deltagaravgift: 3200 SEK (exkl.moms) inkluderar måltider.
Anmälan: Anmäl dig via hemsidan kunskap.ivl.se eller via e-post till kunskap@ivl.se eller
tel. 08-598 56 418. Obs.
Antalet platser är begränsat.
		

Program
09.00

Registrering och servering av kaffe, te och smörgås

09.30

Bortom sopsamhället
Hur hamnade vi i en situation med ständigt ökande sopmängder och hur skall vi ta oss vidare?
Mattias Hagberg, journalist och författare till boken Skräp, berättar om sina tankar kring
konsumtion, sopor och en framtid där vi brutit sambandet mellan tillväxt och avfall
Hur når vi en mer hållbar avfallshantering och vilka styrmedel behövs?

10.00

Forskning för en mer hållbar avfallshantering
Maria Ljunggren Söderman, IVL Svenska Miljöinstitutet, berättar om vad vi gör och vad vi vill
uppnå i forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering

10.15

Behöver svensk avfallshantering förbättras?
Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet drar slutsatser om svensk avfallshantering från den
nationella avfallsstatistiken.

10.35

Kaffe- och tepaus

11.00

Insights from the Swedish-led International Task Force on Sustainable Lifestyles
David Chittenden is evaluating projects under the Task Force for the Swedish Environment
Ministry. He will present insights gained from the Task Force as an input to the ‘10-Year
Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production’ being developed by
UNEP/UNDESA. (Presentation in English.)

11.25

Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering
Forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering syftar bland annat till att föreslå och utvärdera
styrmedel för en mer hållbar avfallshantering. Göran Finnveden, KTH, presenterar en första
uppsättning av intressanta styrmedel som ska testas i fortsatta studier.

11.50

Att åstadkomma effektiva återvinningsmarknader
Många återvunna material handlas idag på ekonomiska, ofta internationella, marknader. Med
exempel från olika typer av återvinningsmarknader visar Patrik Söderholm, Luleå tekniska
universitet, hur effektivt dessa marknader fungerar ooch pekar på potentiella åtgärder som kan öka 		
effektiviteten.

12.10

Lunch
Om avfallsmängder och prevention

13.10

Avfallsmängder och materialeffektivitet
Hur har mängden avfall ökat historiskt? Hur ser det ut i framtiden? Vad kan vi göra åt saken?
Johan Sundberg, Profu, och Tomas Ekvall, IVL Svenska Miljöinstitutet, redovisar svenska
forskningsresultat från bland annat Hållbar Avfallshantering.
Om information och kommunikation och människors beteenden och vanor

13.40

Nöjd eller osäker? Sopsortering hemma och på jobbet
Lynn Åkesson, Lunds universitet och Greger Henriksson, KTH har följt människors sopsortering i 		
olika situationer i syfte att undersöka hur man kan underlätta för människor att sopsortera.

14.10

Same same but different: hushållens sophantering ur ett sociapsykologiskt perspektiv
Chris von Borgstede, Göteborgs Universitet, berättar om vilka psykologiska och strukturella
mekanismer som kan förklara varför viss källsortering upplevs som lättare att utföra och annan som 		
svårare.

14.30

Kaffe- och tepaus

14.55

Don’t mention the war! Hur man kommunicerar avfallsprevention utan att tala avfall
Hans Eric Melin, Ivy Communications, visar filmen Outside the Box som används i Kretsloppskontoret i Göteborgs kommunikation och berättar hur man genom att vända på perspektivet,
utnyttja känslor och skapa överraskningar kan få människor att engagera sig i frågor som annars 		
betraktas som tråkiga och låginvolverande.

15.15

Panelsamtal: Att nå människor, skapa större medvetenhet och ändrade vanor kring sophantering
Vad är det som gör att människor vill sortera sopor? Vad hindrar människor från att sopsortera? Går 		
det att ändra människors vanor och hur ska vi på bästa sätt kommunicera kring sophantering?
Medverkande:
Chris von Borgstede, Göteborgs Universitet		
Gunilla Jarlbro, Lunds Universitet 			
Lynn Åkesson, Lunds Universitet			
Även åhörarna bjuds in att delta i samtalet

Greger Henriksson, KTH
Hans Eric Melin, Ivy Communications
Mattias Hagberg, frilansjournalist

16.00 	Vad händer sen?
Maria Ljunggren Söderman, IVL Svenska Miljöinstitutet, summerar dagen och ger en framåtblick i 		
Hållbar Avfallshantering
16.10

Dagen avslutas

Anmäl dig via hemsidan kunskap.ivl.se eller via e-post till kunskap@ivl.se eller tel. 08-598 56 418.
Deltagaravgift: 3200 SEK (exkl.moms) inkluderar måltider.
Obs. Antalet platser är begränsat.

