
Under våren bjuder Ecoloop i samarbete med Shines hållbarhetsbyrå in till 

flera högaktuella och spännande webinarier på temat ”cirkulär 

masshantering”!  

 

Först ut är frågan om sulfidberg där vi går igenom hur ni på bästa sätt kan 

hantera hantera risker och planera för investeringskostnader i hanteringen av 

sulfidberg i byggprocessen. 

Vilka är de mest effektiva sätten att hantera risker och 

kostnader i byggprocessen? Vi hjälper er att: 

 Identifiera vilka moment i byggprocessen som behöver beaktas där det finns 

inbyggda osäkerheter och risker och hur dom riskerna ser ut. 

 Förstå hur ni kan ta fram bästa lösningen 

 Koppla byggherreperspektivet till de olika processer som måste genomgås i 

kommun, länsstyrelse och vissa andra myndigheter som kan röra just frågor om 

investeringar och risker.  

 Förstå processer och synsätt för att underlätta hanteringen och effektivisera. 

Vi delar också exempel på Bonavas framgångsrika arbete med hantering av Sulfidberg i 

byggprocessen och lärdomar från det. I slutet av webinariet kommer ni även få möjlighet att 

ställa frågor till panelen. 
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Panelen består av: 

• Josef Macsik, byggnadsingenjör, Ecoloop 

• Fredrik Meurman, arkitekt med fokus på bostadsbyggande och samhällsplanering, 

Ecoloop 

• Johan Wikefeldt, Development Manager på Bonava 

• Mattias Göransson, Senior Geologist, Avd Samhällsplanering, SGU 

 

Webinariet är ett samarbete mellan Ecoloop och Shine hållbarhetsbyrå och värd för webinariet 

är Mikaela Schain. 

 

Välkomna på det här webinariet och lär er optimera risker och kostnader i 

byggprocessen!  

Kostnad och anmälan 

För frågor hör av er till: mikaela@shine.to 

Anmälan: https://forms.gle/s12De4mMA3KR3wuc9 

Kostnad för företag: 2000kr exkl moms 

Kostnad för miljömyndigheter och organisationer: 900kr exkl moms 

 

 

Målgrupp 

Byggherrar, 

miljömyndigheter och 

kommunala och regionala 

exploatörer 
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