Vi ger oss inte:
För elfte året i rad arrangerar NVF:s svenska utskott beläggningar ett
specialistseminarium. Vi har under årens lopp fokuserat på teknikutveckling av
beläggningsverksamheten sett ur olika perspektiv. I år fokuserar vi på Hög
återvinningsgrad. Ett ämne som ligger rätt i tiden och ett måste för
framtiden, helt enkelt Vägen framåt.

Utskott Beläggningar

Hur det lilla kan bidra till det stora kommer vi efter lunch att få höra av årets
gästföreläsare Pär Holmgren.

SPECIALISTSEMINARIUM
avseende
”Hög återvinningsgrad –
Vägen framåt!”

Inbjudna:
Den lokal vi hyrt är begränsad till max 100 pers. Vi har därför valt att rikta vår
inbjudan till dem som vi tror är intresserade av ämnet. Eftersom det är en
konferens i NVF utskott Beläggnings regi har dessutom kollegor från våra
nordiska grannländer bjudits in.
Anmälan:
Anmälan görs på www.nvfnorden.org Er anmälan ska vara oss tillhanda senast
den 19 januari. Anmälan är bindande och bekräftas med faktura.
För att registrera dig till seminariet kan du klicka här.
Betalning:
Kostnad för deltagande i specialistseminarium är SEK 1900. I priset ingår lunch
och kaffe enligt programmet. Någon återbetalning om ni inte deltar kommer inte
att ske.
Ta sig dit:

22 januari, 2015

Bil: Enkelt att ta sig dit med bil från E4.
Parkeringsmöjligheter är dock begränsade.
Flyg: För er som kommer med flyg från Arlanda så rekommenderar vi att ni tar
flygbussen och kliver av vid hållplats Järva krog

Plats: NCC, huvudkontoret
Solna

Kommunalt: Pendeltåg till station Ulriksdals station därefter en promenad på ca
10 min.
Frågor:
Frågor angående seminariet kan ställas till Per Centrell, Ramböll Sverige AB,
010-615 60 00 per.centrell@ramboll.se

”Hög återvinningsgrad – Vägen framåt”
09.00 INREGISTRERING OCH KAFFE

12.15 - 13.15 LUNCH

09.30 INLEDNING
Mötesordförande hälsar välkommen
Per Centrell, Ramböll

13.15 GÄSTFÖRELÄSNING

Kort om NVF
Henrik Sjöholm, Skanska

Vilka utmaningar har vi framför oss och vad vi behöver
göra för att ställa om samhället i en hållbar riktning?
Pär Holmgren - Före detta TV-meteorolog, författare,
klimatdebattör och hedersdoktor vid Uppsala Universitet

Varför och hur talar vi återvinning?
Lars Nilsson - miljödirektör på TrV

14.15 BINDEMEDEL OCH ANDRA PRODUKTER FÖR GOD
ÅTERVINNING

Lär av historien – återvinn kunskap!
Torbjörn Jacobson – TrV

Hur påverkas bituminet vid återvinning?
Hilde Soenen, Nynas

Hur mycket resurser spar vi genom asfaltåtervinning?
Kristina Martinsson, TrV

”Föryngring” av asfalt – produktöversikt.
Anders Gudmarsson, PEAB

10.45 -11.00 PAUS

14.45 – 15.00 PAUS

11.00 UTBLICK

15.00 HUR SER FRAMTIDEN UT?

Erfarenhet från Finland avseende återvinning.
Lars Forstén, Lemminkäinen

Nytillverkad asfalt med PMB och återvunnen asfalt –
vad händer i Europa?
Krister Persson, Total

Erfarenhet från Tyskland avseende återvinning.
Karl-Johan Akzell, NCC
Asfaltindustrin bäst i klassen?
Björn Kalman, VTI
Bra återvinning kräver bra regelverk.
Kenneth Lind, TrV

Återvinning på väg.
Anders Ficks, Svevia
Asfaltproduktion med hög återvinning.
Jonas Lindberg, Skanska,
16.00 – 16.15 AVSLUTNING/DISKUSSION

