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BASTA-dagen - 7 november 2019
Forum: BASTA-dagen
Datum & tid: 7 november 2019,
kl. 09.00-16.30, registrering från 8.30
Plats: Spårvagnshallarna, Birger
Jarlsgatan 57 A, Stockholm
Avgift: 1 495 SEK exkl. moms och
inkluderar lunch och fika under dagen.
Priset för företag registrerade i BASTA
systemet och användare av BASTA
projekthanterare är 1 195 SEK exkl.
moms. Om du arbetar för en organisation
som har rabatt på seminariet så glöm inte
att notera detta i din anmälan.
Anmälan: För att anmäla dig till
seminariet se https://www.bastaonline.
se/utbildningar-seminarier/ eller fyll i
anmälningsformuläret här.
Målgrupp: Leverantörer och tillverkare
av bygg- och anläggnings-material,
entreprenörer, fastighetsägare,
kommuner samt övriga intresserade.
För mer information om programmet
kontakta Sussi Wetterlin,
sussi.wetterlin@ivl.se eller Paulina RodeKemlo, paulina.rodekemlo@ivl.se

Hållbara materialval
Det är nu dags för 2019 års BASTA-dag. En dag då vi sätter
fokus på hållbara materialval med inspel från byggprocessens olika intressenter.
Seminariet har fokus på leverantörernas miljöarbete och
utveckling av produkter och material, samt arkitektens,
entreprenörens och fastighetsägarens roll och visioner för
att förbättra och höja miljöprestandan i våra byggnader
och anläggningar.
Ett optimalt och effektivt byggande kräver också
nydanande och förbättrade stödprocesser och verktyg.
I dagens seminarium får vi ta del av intressanta projekt
som sätter fokus på nya arbetssätt och metoder för att
öka effektiviteten i miljöarbetet.
Vi hälsar er välkomna till en intressant dag på
Spårvagnshallarna i Stockholm, med aktuella föredrag,
frågor, diskussioner och nätverkande!

www.bastaonline.se

Arrangör - BASTA

BASTA är ett miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter, och ger dig verktygen för trygga
produktval och hållbart byggande. Syftet med BASTA är att fasa ut ämnen särskilt farliga ämnen från byggoch anläggningsprodukter och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål Giftfri miljö
Läs mer om BASTA, våra utbildningar samt sök bygg och anläggningsprodukter på www.bastaonline.se
BASTAonline AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm, Tel: 010-788 65 00.
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Programinnehåll 08.30-09.00 Fika och registrering
09.00–9.20: Introduktion - Välkommen till BASTA-dagen och lite BASTA nyheter Sussi Wetterlin, BASTAonline AB och Jonas Henriksson, IVL Svenska Miljöinstitutet, Moderator
9.20–10.20: Vad är på gång - Utvecklingar i Svensk och Eu-lagstiftning och aktuella projekt och frågeställningar inom
sektorn - Erik Gravenfors, från KEMI kommer att informera oss om nuvarande och kommande utvecklingar i Svensk och EU-

lagstiftning kopplat till byggprodukter (både varor och kemiska produkter. Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet, ger oss en
inblick i ett nytt angreppssätt för hormonstörande ämnen i BASTA. Vi får även höra från Anders Ejlertsson, IVL Svenska Miljöinstitutet,
som talar om de starka drivkrafterna som just nu finns att beräkna byggnaders klimatpåverkan där lagstiftning, upphandlingskrav och
transparanta digitala verktyg är centrala komponenter.
10.20–10.50 Förmiddagsfika
10.50–12.00: Leverantörernas miljöarbete erfarenheter och utmaningar Leverantörer och tillverkare av bygg- och anläggnings material berättar om strategiskt miljöarbete i praktiken, och utmaningar och
möjligheter som de ser på marknaden. I år får vi bland annat höra Anna Ryberg från Derome, Mats Karlsson från Thomas Betong som
ger oss en intressant djupdykning i företagens hållbarhetsarbete.
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.10: Tillämpningar och verktyg Marianne Hedberg, från Sveriges Bygg-industrier, som pratar om den viktiga frågan avfall. Anneli Kouthoofd, Byggmaterial Industrierna berättar om utvecklingen för den digitala Byggvarudeklarationens roll i ett obrutet flöde av miljöinformation. Sussi Wetterlin,
BASTA och Troels Hansen, Logiq Sverige pratar om Digitala loggböcker och verifierad artikelidentitet – en förutsättning för framtida
spårbarhet av inbyggda material.
14.10–14.40: Användarperspektivet - Miljöarbete, erfarenheter och utveckling I denna del får vi höra användarnas perspektiv och vad som driver miljöarbetet, men även reflektioner om kravställning och effektivt
byggande. Henrik Björk, Optimera ger oss en inblick i byggvaruhandelns perspektiv och berättar bland annat om kundernas behov vad
gäller materialval och hållbart byggande.
14.40–15.10 Eftermiddagsfika
15.10 - 16.00: Användarperspektivet - Miljöarbete, erfarenheter och utveckling (fortsättning) Karolina Brick, Riksbyggen och Emma Östlund, Ettelva arkitekter, berättar om Riksbyggens och Ettelvas miljöarbete kopplat till
materialval och cirkulärt byggande och Anette Behm, ger oss en inblick i entreprenörens roll genom att beskriva Peabs miljöarbete.
16.00-16.20: Diskussion - hur arbetar vi gemensamt för en effektivare process.
16.20–16.30 Frågor och Avslut
Varmt välkomna!
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