
Bioplaster är ett hett område, där det 
satsas intensivt både kommersiellt och 
forskningsmässigt. 

Kraftigt ökande produktions-
volymer och nya plaster med unika 
egenskaper står på agendan – med 
helt nya möjligheter i en hållbar framtid. 
I Lund speglas utvecklingen i en 
endagskonferens den femte november.

Under dagen beskrivs nya möjligheter 
och senaste nytt på miljösidan med 
aktuella återvinningsfrågor. Likaså 
berörs spännande möjligheter inom 
hampabaserade biokompositer och 
dagen speglar även kraftfulla utmaningar som exempelvis 
möjligheterna med superstark nanokristallin cellulosa.

En riktig heldag med andra ord, som ger en god bild 
av vad framtiden kommer att kunna erbjuda inom 
bioplastområdet. Och det minst lika spännande är att 
komma samman för att lära mer och att undersöka 
vilka vägval och samarbetsformer som finns - allt för 
att fånga utmaningarna på ett både affärsmässigt och 
långsiktigt hållbart sätt.

Läs mer och anmäl dig på:

www.packseminars.com

PROGRAM!
09.30 Kaffe

10.00 Status för användningen av bioplaster Nils Hannerz, IKEM

10.30 Biomaterialets möjligheter i ett flertal applikationer Åke Rosén, Gaia BioMaterials AB

11.00 Bio-extraction: a Green alternative for extracting PHAs Mohamad Takwa, Bioextrax AB

11.30 Är bioplaster hållbara?
 Ignacy Jakubowicz, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
12.00 Lunch

13.00 Japanska biokompositer – 
 hur man tar hänsyn till trädets själ Lars Berglund, Wallenberg Wood Science Center
13.30 Strukturella biokompositer 
 baserade på hampaförstärkt PLA Mikael Skrifvars, Högskolan i Borås

14.00 Nano Crystaline Cellulose, NCC, en fiber starkare än stål Tord Gustafsson, Blatraden AB

14.30 Polykaprolakton – kommersiella material,  applikationer och utmaningar Stefan Lundmark, Perstorp AB

15.00 Kaffe

15.30 Mekanisk återvinning av PLA  förstärkt med cellulosafibrer Dan Åkesson, Högskolan i Borås

16.00 Hur påverkas egenskaperna hos  blandningar av PLA och fossila plaster? Nazdaneh Yarahmadi, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
16.30 Sammanfattning & avslut

SEMINARIUM

Arrangeras av:

Sponsras av:I samarbete med:
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