
Behöver vi forska mer om askor?
Det produceras årligen cirka 1,5 
miljoner ton aska i Sverige. Största 
delen av det läggs på deponi, men 
användningsområdet kan och 
behöver breddas. Forskningspro-
grammet Miljöriktig användning 
av askor som drivs av Energiforsk 
pågår till och med 2016.

Inför en eventuell fortsättning av programmet bjuder vi in till en workshop för att ta reda 
på vilka behov och utmaningar som finns. 
• Vad behöver vi veta för att använda askor på ett miljöriktigt sätt?

Eller finns all kunskap redan?
• Hur ska samhällets miljömål och den lagstiftning som finns mötas ?
• Kan klassificeringen av askor bli bättre?
• Vilka användningsområden finns för att nyttiggöra askorna?

Detta är några frågor som vi kommer att diskutera under dagen för att tillsammans med 
forskare, myndighetsföreträdare, företag som producerar aska och potentiella användare 
komma närmare svaren. 

Workshopen vänder sig till alla de företag som producerar aska, myndigheter,  potentiella 
användare av askor och forskare. Workshopen är kostnadsfri, men vi tar ut en avgift om  
500 kr om anmäld plats inte utnyttjas.

Välkommen med din anmälan i den gröna rutan senast den 12 januari – gärna tidigare! 

20 jan 2016

Plats:  Energiforsk  
Olof Palmes gata 31 i Stockholm

Datum: Onsdag 20 januari 2016

Tid: 10.00-16.00 

Lunch: Vi bjuder på en enkel lunch

Anmäl dig till workshopen genom att 
klicka här!

http://simplesignup.se/private_event/69062/a4f8fbf2d1
http://simplesignup.se/private_event/69062/a4f8fbf2d1
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Energiforsk är en forsknings- och kunskapsorganisation som samlar stora delar av svensk forskning 

och utveckling om energi. Målet är att öka effektivitet och nyttiggörande av resultat inför framtida 

utmaningar inom energiområdet. Vi verkar inom ett antal forskningsområden, och tar fram kunskap 

om resurseffektiv energi i ett helhetsperspektiv – från källan, via omvandling och överföring till 

användning av energin.  www.energiforsk.se

 Inledning  
 En kort tillbakablick och en översikt av läget. Hur kommer askorna in i den  
 cirkulära ekonomin?

 Samhällets utmaningar  
 Skogsstyrelsen, Energimyndigheten och Naturvårdsverket ger sin syn på hur askor  
 bör och kan användas.

 

 Behov och förväntningar  
 Diskussion i grupp kring vilken ny kunskap som krävs för att göra aska till en  
 resurs som kommer samhället till nytta.

  

 Sammanfattning och slutsatser  
 

Program


