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Till samtliga inbjudna 

 
 
Inbjudan till Avfallstekniks 30-årsjubileum den 16 november 2010 
 
Avfallsteknisk forskning och undervisning etablerades vid Luleå tekniska universitet i början 
på 1980-talet, för snart 30 år sedan. Vid avdelningen finns Sveriges enda professur i avfalls-
teknik och under åren har en akademisk tradition skapats. Den har efterhand blivit starkare 
och mycket av de synliga prestationerna har kommit till under de senaste åren. Totalt har 
grundutbildningskurser motsvarande 1,5 års studietid utvecklats. Nio teknologie doktorer, ett 
tjog teknologie licentiater och drygt 100 examensarbeten inom civilingenjörs- och högskole-
ingenjörsutbildningar har examinerats. Mer än tusen verksamma civilingenjörer har läst en 
eller flera av våra kurser. Genom avdelningens historia har ett hundratal personer varit aktiva i 
någon fas och i dag är en grupp om ett dussin personer verksamma vid avdelningen. I sam-
verkan med avfallsbolag, myndigheter och industrier och med ett stort stöd från externa finan-
siärer, har en forskningsverksamhet i världsklass vuxit fram. 
 
Vi vill nu uppmärksamma att det är 30 år sedan vi etablerades och vill därför bjuda in till ett 
firande här hos oss tisdag den 16 november vilket samtidigt skall ge tänkvärda perspektiv på 
avfallsforskningens framtid i Sverige. Arrangemanget börjar med lunch mitt på dagen. På 
eftermiddagen blir det en seminariesession med intressanta föredragshållare och även plats för 
diskussioner. Dagen avslutas med en gemensam middag med underhållning. För de gäster 
som anländer på förmiddagen anordnas öppet hus i avfallstekniks lokaler. Vi har även ett 
lic.seminarium vid avdelningen onsdag den 17 november som ni är välkomna att delta vid. 
 
Jag hälsar er hjärtligt välkomna på avdelningens vägnar. 
 
 
Anders Lagerkvist 
 
Professor i Avfallsteknik 
 
PS. Program och instruktioner för anmälan följer på nästa sida. 



Program  
Tisdag 16 november 
 
09.30-11.30 Öppet hus i lab och kontor. Posterutställning, bildspel (F-huset, korridor 

F664).  
 
11.30-12.30  Sop(p)lunch i vår ljusgård (F-huset, korridor F664) 
 
13.00-15.00 Seminarier (Seminarier och kvällsprogram är förlagt till Teknikens Hus.)  

Representanter från universitet, myndigheter och avfallsbranschen ger sin 
syn på framtidens utmaningar för avfallsforskare. 
 
Värd: Anders Lagerkvist 
Visionärer:  
Johan Sterte, rektor vid LTU. 
Jorma Kangas, SITA Finland OY 
Gustav Tham, FD Telge AB 
Heijo Scharff, NV Afvalzorg, Nederländerna 
Maria Ågren, GD Naturvårdsverket 
Birgitta Boström, GD Statens geotekniska institut 
Lars Tolgén, Ragn-Sells AB 
 

15.00-15.30 Fikapaus 
 
15.30-ca 17.30 Paneldiskussion med föredragande under ledning av 
 Robert Bergman, Solander Science Park. 
 
 ”Det här har vi uppfattat!” 
 Jurate Kumpiene, Lale Andreas, Lisa Dahlén och Anders Lagerkvist Avfalls-

teknik sammanfattar diskussionen. 
 
ca 17.30-18.30 Poängjakt  
 
18:30 Fördrink och mingel 
 
19.00 Middag inklusive underhållning 
 
Onsdag 17 november 
 
09.30 Lic.seminarium: Accelerated Ageing of Refuse Derived Fuel (RDF) Fly 

Ash, Evelina Brännvall, doktorand vid avfallsteknik, rum F1031 
 
Anmälan ska vara oss tillhanda senast 8 oktober och Du skickar din anmälan via e-post till 

. Desiree.Nordmark@ltu.se

Ange i anmälan vilka av aktiviteterna: öppet hus, lunch, seminarium och middag som 
du kommer att delta i. Ange även eventuell specialkost och matallergi. 

OBS! Antalet platser är begränsat så först till kvarn… 

Upplysningar och frågor: kontakta Désirée Nordmark, Desiree.Nordmark@ltu.se

Tel. 0920-49 30 04
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