
Om mötet
Mötet är både ett projektmöte för alla partner i projektet och ett öppet möte för den som vill 
veta mer om projektet. Eftersom vi också har internationella partner i projektet kommer 
presentation och diskussion att ske på engelska när det behövs.  

Anmälan
Länk till mötet i Teams skickas ut till de som anmält sig. Anmäl dig till mötet och till 
projektets e-post-lista här: https://forms.gle/zud16SAGAWEpv1959

Kontakt:
Projektledare: Malin Rosqvist
RISE & SIP PiiA, 
Processindustriell IT & Automation
malin.rosqvist@ri.se, 070-2352232

Agenda
uppdateringar på projektets webbplats: http://trace4value.se

09.00: Intro och välkommen: Malin Rosqvist

09.15: Introduktion till delprojekten:

09.15: KEEP – Spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter i 
ett cirkulärt system: Sophie Charpentier, Chalmers Industriteknik

09.35: Cirkulärt kretslopp för näringsämnen och matproduktion: 
Monica Odlare, Mälardalens universitet

09.55: TrusTrace - Traceability technology for brands: 
Marianne Uddman, Swin Technologies AB

10.15: 4 steps to GTIN: Bernt Olausson, Svenskt trä

10.35: Kort paus

10.45: Digitala tvillingar i cirkulära värdenätverk: Mikael Lindecrantz, Ragn-Sells

11.05: Informationsintegration och delning: Sophie Charpentier, Chalmers industriteknik

11.15: Projektet och de strategiska innovationsprogrammen: 
Sverker Danielsson, SIP BioInnovation

11.30: Summering av mötet och fortsatt arbete i projektet: 
Malin Rosqvist

12.00: Mötet avslutas

http://trace4value.se

Välkommen till projektmöte i CIRCLA/Trace4Value!
20 maj kl 09.00 – 12.00

https://forms.gle/zud16SAGAWEpv1959
mailto:malin.rosqvist@ri.se


Projektet CIRCLA/Trace4Value samlar aktörer från flera branscher för att sig an den 
komplexa utmaningen med hållbar systemtransformation där omställningen mot klimatneutral 
och cirkulär produktion med resurseffektiva och resilienta värdekedjor är en förutsättning för 
många svenska styrkeområden. CIRCLA/Trace4Value kommer att fungera som en plattform 
för att driva en utveckling där innovation kan skapa nationell och internationell konkurrenskraft 
där cirkulär ekonomi är en exportvara och bidrar till en social och kulturell hållbar industri. 

Projektet är en nationell satsning med delprojekt som leds av RISE, Chalmers industriteknik, 
Mälardalens högskola, Svenskt Trä och Ragn-Sells. Bakom satsningen står fem strategiska 
innovationsprogram i samarbete med delegationen för cirkulär ekonomi. I projektet som 
kommer att pågå under tre år medverkar ett 50-tal aktörer med ett gemensamt intresse för 
spårbarhet i industriella värdekedjor. Projektet finansieras av Vinnova och de medverkande 
företagen, totalt 37 miljoner kronor.

http://trace4value.se
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