Forskning for bærekraftig innovasjon gjennom 30 år
Østfoldforsknings jubileumskonferanse 2018
Østfoldforskning inviterer DEG til en spennende konferanse for å markere 30 år med
forskningsvirksomhet knyttet til bærekraftig innovasjon/ressurseffektivitet/
livssyklusvurdering/sirkulær økonomi. Østfoldforskning har samarbeidet med ledende
bedrifter i Norge, med sentrale bransjeorganisasjoner, myndigheter og miljøorganisasjoner
med finansiering fra Forskningsrådet, fra Nordisk Ministerråd og EU. Denne dagen vil du få
dagsaktuelle erfaringer fra hvilken nytte denne forskningen har gitt for bedrifter og
samarbeidspartnere, regionalt og nasjonalt. Vi tror erfaringer fra bedrifter som BAMAGruppen, Borregaard, Fretex, Matvett, Greve Biogass, Heidelberg Norcem og
Byggevareindustrien og fra Bellona, Østfold Fylkeskommune og Fredrikstad Kommune vil gi
idèer som kan være nyttige for grønn omstilling både i bedrifter og offentlige virksomheter.

Sted: Litteraturhuset i Fredrikstad, Storgaten 11
Tid:

Tirsdag 19.6 fra kl. 1000-1530, med etterfølgende forfriskninger og mingling

Pris:

Selvkostpris 200 NOK per deltager

Påmeldingsfrist: Via hjemmesiden i Østfoldforskning innen 5. juni, men antall plasser er
begrenset, så det er først til mølla….

Program
1000-1030:

Registrering, kaffe og mingling

1030-1050:

Hilsning og velkommen til jubileumsarrangement v/Styreleder Frode Kværneng,
Fylkesordfører Ole Haabeth og Ordfører i Fredrikstad Jon-Ivar Nygård

1050-1110:

Fra STØ til Østfoldforskning AS og etablering av LCA.no AS

1110-1125:

Østfoldforsknings rolle i det forebyggende miljøarbeidet internasjonalt, nasjonalt og
regionalt gjennom 30 år – en reise uten endestasjon v/seniorforsker Andreas
Brekke, Østfoldforskning

1125-1140:

BAMAs miljøstrategi med fokus på matsvinn og emballasje v/miljøsjef Sylvia Lofthus
BAMA-gruppen AS

1140–1155:

Norge – et foregangsland i arbeid med forebygging av matsvinn v/daglig leder AnneGrete Haugen, Matvett

1155-1300:

Lunsj med mingling

1300-1315:

Norsk Byggenæring har miljø i fokus – miljødeklarasjoner driver utvikling v/ Trine
Dyrstad Pettersen i Byggevareindustrien

1315–1330:

Norcem’s miljøfokus og resultater fra samarbeidsprosjekter med Østfoldforskning
v/Liv Bjerge, Sustainability Manager, Norcem Norway

1330-1345:

Borregaard – verdiskaping fra hele tømmerstokken – fra miljødeklarasjoner til EXILVA
v/kommunikasjonssjef Tone Horvei Bredal, Borregaard

1345-1400:

Avfall som ressurs – betydningen av forskning for miljøbevegelsen, myndigheter og
industri v/Olaf Brastad, Bellona

1400-1420: Kaffepause
1420-1435:

Sirkulær økonomi og delingsøkonomi i praksis v/kommunikasjonssjef Trine
Gjermundbo, Fretex Norge

1435-1450:

Miljø gjennom hele verdikjeden som grunnlag for etablering av Den Magiske
Fabrikken»? Assisterende direktør Ivar K. Sørby, Greve Biogass

1450–1505:

Mobilisering for forskningsdrevet innovasjon v/Næringssjef Anne Wold, Østfold
Fylkeskommune

1505 - 1520:

Fredrikstad kommune – en foregangskommune i klimaarbeid, bærekraft og
industriell symbiose v/ Næringssjef Helge Bollæren Hasvold, Fredrikstad kommune

1520-1530:

Avslutning og avrunding v/styreleder Frode Kværneng

15.30

Alle deltagere inviteres til forfriskninger og mingling

