
Detta projekt har varit ett stöd för att organisera 
konferensen Hållbar användning av plast och 
textilier, som arrangerades 15-16 november 2016 
på Chalmers av Swerea IVF i sam arbete med 
Chalmers CCR. 

Konferensen är inne på sitt andra år i nuvarande 
form. 2015 expanderades med en dag för att täcka 
in området textilåtervinning utöver den första 
dagens  fokus på plast.

I år var antalet deltagare cirka 120 per dag, med 
intressenter från industri, akademi samt andra 
offentliga organisationer. Konferensen drog 
också deltagare från de nordiska länderna samt 
övriga Europa och är en naturlig mötesplats för 
kunskapsöverföring, nätverkande och kontakt
skapande inom områdena hållbar användning och 
återvinning av plast och textil. 

Under årets konferens presenterades  RE:Sources 
nya utlysning och de möjligheter programmet 
erbjuder. Det följdes av ett match makingevent 
under lunchen båda dagarna. Tanken var att stimu
lera till uppbyggnad av konsortier samt öka kvanti
teten och kvaliteten på kommande ansökningar. 

Projektet har varit lyckosamt med att nå sitt mål 
att förmedla pågående forsknings och utveck
lingsresultat. Syftet var också att skapa givande 
interaktioner mellan företag, akademi och andra 
privata och offentliga organisationer med intresse 
av återvinning och hållbarhet. Här har konferen
sen gett stor resultatnytta och bidragit till nät
verksbyggande och samarbetsmöjligheter.

En annan väsentlig del för återvinningsområdet, 
där konferensen har en viktig funktion, är om
världsbevakning. Genom konferensen fick del
tagarna en mycket god överblick över vad som 
händer inom respektive område. 

Projektet gav också forskare, doktorander och 
studenter möjlighet att delta till reducerat pris, 
samt möjligheter till posterutställning.
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Fakta om projektet
Projektnamn: Konferens: Hållbar användning av 
plast och textilier

Nyckelord: Hållbarhet, återvinning, plast, 
textil, cirkulär ekonomi, konferens, nätverk, 
konsortiebyggande, projektförslag, kunskaps
överföring, omvärldsanalys, matchmaking.

Projektperiod: September till december 2016

Projektledare: Lisa Schwarz Bour, Swerea IVF, 
epost: lisa.schwarz@swerea.se

Projektdeltagare: Annika Boss, Swerea; Johan 
Felix, Chalmers Industriteknik; BrittMarie 
Steenari, Chalmers.


