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BASTA-dagen - 4 november 2020
Nu kör vi en halvdag online och gratis!

Forum: BASTA-dagen
Datum & tid: 4 november 2020
kl. 08.30-12.00
Plats: Online - med verktyget Zoom
Avgift: Den 1 november är sista anmälningsdag. På gund av pågånde pandemi
så körs seminariet GRATIS - ONLINE med
Zoom.
Anmälan: För att anmäla dig till seminariet så klicka här och fyll i anmälningen.
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 Rode- Kemlo, paulina.
rodekemlo@ivl.se

Cirkulära material
Det är nu dags för 2020 års BASTA-dag. I år tar vi pulsen
på det heta ämnet Cirkulära material.
En viktig aspekt för ett hållbart cirkulärt flöde är att
säkerställa att material och produkter inte innehåller
oönskade hälso- och miljöfarliga ämnen. Men ibland står
innehåll av farliga ämnen i konflikt med andra positiva
miljöaspekter med slutna kretslopp, som minskad
klimatbelastning, minskade avfallsmängder, och minskat
uttag av jungfruliga naturresurser. Hur navigerar vi rätt
för att nå hållbara cirkulära materialflöden?
BASTA har bjudit in en rad aktuella talare som ger en
inblick i arbetet och de utmaningar som finns på
området. Vi berör även de senaste som händer kopplat
till lagar och förordningar och andra initiativ i branschen.
Vi hälsar er välkomna till ett intressant online seminarie
med aktuella föredrag, frågor och diskussioner!

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.

BASTA - vägen till ett giftfritt byggande, www.bastaonline.se

Programinnehåll 08.30-08.40: Introduktion - Välkommen till BASTA-dagen
Sussi Wetterlin, BASTAonline AB och Jeanette Green, IVL Svenska Miljöinstitutet, Moderator.
8.40-9.20: 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. Vi får även höra från Tonie Wickman från det nyinrättade Substitutionscentrum
berätta om deras arbete. Building Digital Logbook, B-LOG. Uppdateras med föreläsare inom kort.
9.20-10.00: Leverantörernas miljöarbete erfarenheter och utmaningar med cirkularitet
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 Peder Welander från Moelven, Fredrik Jörnlind från Swerock och
Henrik Jansson från SVEFF (färg och lim) berättar om de utmaningar och möjligheter de ser när det kommer till kemiskt innehåll och
cirkuläritet.
10.00-10.15 Paus
10.15-10.30: BASTA Nyheter
Sussi Wetterlin, och Carina Loh Lindholm, BASTA ger oss de senaste inom BASTA-systemet
10.30-11.10: Tillämpningar och verktyg
Alexandra Almasi, IVL Svenska Miljöinstitutet, talar om cirkulära materialval med fokus på plast. och Jeanette Green, IVL Svenska
Miljöinstitutet, Samordnat digitalt flöde av miljöinformation ger fler och effektivare nyckeltal. Marianne Hedberg, från Byggföretagen,
Nya sorteringskrav på bygget – men hur ökar vi återvinningen?
11.10–11.50: Användarperspektivet – Miljöarbete cirkularitet, erfarenheter och utveckling
I denna del får vi höra användarnas perspektiv och vad som driver miljöarbetet, cirkularitet,men även reflektioner om kravställning
och effektivt byggande. Karolina Brick från Riksbyggen och Emma Östlund från Ettelva arkitekter ger oss en uppdatering från
projektet CIX – vilka verktyg finns på plats för att mäta cirkularitet och vilken cirkularitetsgrad kan nås i Riksbyggens bostadsutveckling
och Carl Enqvist, Skanska ger oss en inblick i entreprenörens roll genom att beskriva Skanskas miljöarbete. Viktor Sandberg,
projektchef Humlegårdens fastigheter berättar om Humlegårdens arbete med mer cirkulära lokalanpassningar.
11.50-12.00 Diskussion, Frågor och Avslut

Varmt välkomna!
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