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BASTA-dagen - 9 november 2022
 Nu kör vi en halvdag online och gratis!

Hållbara materialval – digitaliserad data och BASTA 

Det är nu dags för 2022 års BASTA-dag. En dag då vi 
sätter fokus på hållbara materialval och digitaliserad 
data med inspel från byggprocessens olika intressenter.

Seminariet har fokus på användare, leverantörer och 
sektorns miljöarbete och visioner för att förbättra och 
höja miljöprestandan i våra byggmaterial, byggnader 
och anläggningar.

Ett optimalt och effektivt byggande kräver också 
nydanande och förbättrade stödprocesser och verktyg. 
Under seminariumet 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 ett intressant online seminarie 
med aktuella föredrag, frågor och diskussioner!

Forum: BASTA-dagen

Datum & tid: 9 november 2022
kl. 08.30-12.00

Plats: Online  - med verktyget Teams

Avgift: Gratis

Anmälan: https://www.ivl.se/
evenemang/2022-11-09-basta-da-
gen-2022.html 

Målgrupp: Leverantörer och tillverkare 
av bygg- och anläggnings-material, 
entreprenörer, fastighetsägare,  
kommuner samt övriga intresserade.

För mer information om programmet 
kontakta Paulina Rode- Kemlo,  
paulina.rodekemlo@ivl.se

www.bastaonline.se

https://www.ivl.se/evenemang/2022-11-09-basta-dagen-2022.html
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Programinnehåll - 

08.30 Introduktion - Välkommen till BASTA-dagen
Pehr Hård, BASTAonline AB och  Jonas Sondal, IVL Svenska Miljöinstitutet, Moderator.

8.30-10.00 Block 1 (inklusive paus)  
Vad är på gång - Utvecklingar i Svensk och EU-lagstiftning och aktuella projekt och frågeställningar inom sektorn  
Urban Boije af Gennäs, KEMI, kommer att ge oss en omvärdsbevakning med information om nuvarande och kommande 
utvecklingar i Svensk och EU- lagstiftning kopplat till byggprodukter, PFAS och Hormonstörande. Vi får även höra från Sara Elving, 
Boverket som bland annnat kommer att tala om Byggproduktförordningen. Malin Dalborg, IVL Svenska Miljöinstitutet kommer  
att tala om Taxonomi  och dess kopplingar till produktval och marknaden. Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet,  
kommer att ge oss insyn i CCBuild och vad som händer med återbruk och även BASTA synergier.

10.00-12.00 Block 2 (inklusive paus) 
Användarperspektivet – Miljöarbete, erfarenheter, utveckling, digital dataanvändning och tillämpning 
Pehr Hård, BASTAonline AB, BASTA Nyheter och framåt, BASTAs loggbok, funktioner och informationshämtning.  Matilda Isaksson och 
Marie Ljungberg, Lindab, ger oss en insyn i Lindabs miljöarbete, användning av digital data med en insyn i företagets erfarenheter och 
utveckling. Troels Hansen, Finfo - talar om dataanvändning, användarperspektivet, miljöarbete erfarenheter och utmaningar. Jeanette 
Green, IVL Svenska Miljöinstitutet, Vi får här en insyn i IVLs övriga verktyg och hur IVL Svenska Miljöinstitutet har skapat en “One stop 
shop” som kan användas för att koppla samman IVLs verktyg för miljöberäkning, återbruk och certifiering utav byggmaterial, byggnader 
och anläggningar. 

11.50-12.00 Diskussion, Frågor och Avslut

Varmt välkomna!


