TVÅDAGARSKURS

Komposteringens
grunder och dess
industriella
tillämpningar
Plats. Sundsvall
Tid: 16 - 17 november 2022

Kursinnehåll
• Kompostprocessens grunder och förutsättningar.
• Komposteringen ur ett historiskt och geografiskt

perspektiv.
• Olika metoder och system för kompostering.
• Industriell kompostering och olika tillämpningar.
• Reglementen och tillstånd.
• Kompostering ur ett hållbarhetsperspektiv.
• Mätmetoder och analys av kompostens olika

faser.
• Recepthantering och småskaliga tester.
• Påverkansfaktorer för kompostens slutkvalitet.
• Hands-on moment i kompostanalys

Målgrupp
Kursen passar både för nybörjare och dem som
har tidigare kunskap och erfarenhet av
kompostering. Kunskaperna är till nytta både för
personer som praktiskt jobbar med kompostering
och för dem som har mer teoretiska intressen av
processerna

Juan Pablo Arrigoni
Kursens huvudlärare PhD Juan Pablo Arrigoni har lång erfarenhet av såväl teoretisk
forskning som praktiska försök i liten och stor skala. Hans doktorsavhandling
”Optimization of the small-scale composting process” har gett honom unik kunskap om
kompostprocessen som han gärna delar med sig av. Juans forskning har kompletterats
med många års erfarenhet av anställningar på företag med huvudfokus på olika miljöfrågor.

Under kursen får du lära dig
komposteringens grundprinciper och dess
industriella tillämpningar. Kursen ger både
den teoretiska bakgrunden och belyser de
utmaningar som finns när processen skalas
upp.
Praktiska råd om recepthantering och
kompostutvärdering ger dig bra verktyg för
egen verksamhet och applikationer. Nytt för
denna gång är också en hands-on del med
Solvita-tester, densitet och fukthaltsanalys
m.m. Delar av kursen hålls på engelska.

I kursen ingår:
• Tryckt kopia av kursmaterialet samt
referensförteckning på ytterligare litteratur.

• Lunch båda dagarna samt förtäring under för- och
eftermiddag.
• Gemensam middag och frivillig aktivitet på kvällen
efter första dagen.

Anmälan görs till info@biocompost.se senast 2022-1031. Deltagarantalet är begränsat.
Pris: 14 900:Faktura skickas ut innan kursstart.
Logi ingår inte men vi tipsar gärna om olika alternativ.
Plats: Storgatan 73, Sundsvall
Tid: 09.00, 16 november– 14.00, 17 november
Frågor besvaras av Thomas Storsjö, 070-696 00 93,
thomas.storsjo@biocompost.se
Avbokningsvillkor och övriga villkor tillhandahålls i
anmälningsbekräftelsen.

