För mer information om programmet kontakta Per Löfgren via
per.lofgren@ivl.se, telefon 08-598 563 88, eller Johanna Fredén
via e-post johanna.freden@ivl.se, telefon 08-598 564 29
För anmälan gå in på vår hemsida www.bastaonline.se eller
kontakta Helena Lindqvist på telefon 08-598 564 18.
Den 19 oktober är sista anmälningsdag. Avgiften är 750 SEK exkl.
moms och inkluderar lunch och fika under dagen.
Seminariet arrangeras i samarbete med IVL Kunskap, en del av
IVL Svenska Miljöinstitutet, som ger seminarier och kurser inom
hela miljöområdet.

BASTA-dagen 2012
Visar vägen till en giftfri bygg- och anläggningssektor

Giftfritt byggande i anläggningsprojekt
7 november 2012, Stockholm

BASTA-dagen “Giftfritt byggande i anläggningsprojekt”
Datum & tid: 7 november 2012, kl. 08.30-16.30
Plats: City Conference Center, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14,
Stockholm (Lokal: Konferensrum 307)
Avgift: 750 SEK exkl. moms och inkluderar lunch och fika under
dagen.
Målgrupp: Leverantörer som deltar i BASTA-systemet, entreprenörer, byggherrar, konsulter som tillämpar BASTA i byggandet
samt övriga som är intresserade av att höra mer om framtiden för
BASTA.

Giftfritt byggande i anläggningsprojekt
Hur ser dagens och framtidens krav ut? Hur påverkas anläggningsentreprenörerna av de nya kraven? Hur kommer materialtillverkarnas framtida arbete att utvecklas? Kom och ta del av
erfarenheter och utvecklingsplaner för hur framtidens arbete
kommer se ut för att undvika farliga ämnen i anläggningssektorn.
BASTA är ett branschgemensamt system för att fasa ut farliga
ämnen ur bygg- och anläggningsprodukter. De senaste årens
ökade fokus på hållbart byggande har lett fram till en bygg- och
anläggningssektor i förändring avseende miljöfrågorna. Frågan är
hur arbetet med kemikaliefrågorna kommer att utvecklas och se
ut för sektorns olika aktörer. Hur kan det framtida arbetet både bli
kvalitetssäkert och mer effektivt?
Du kommer att få ta del av en rad föredrag om hur anläggningssektorns olika aktörer ser på arbetet med utfasning av farliga
ämnen och hur det kommer att utvecklas i framtiden. Vi kommer
naturligtvis också att berätta om hur vi utvecklar BASTA-systemet
vidare.
För nionde året i rad arrangeras BASTA-dagen. Vi ser fram emot
ditt deltagande under en intressant eftermiddag som vi också
hoppas ska ge utrymme för många givande diskussioner.
Välkommen!

BASTA drivs som ett icke vinstdrivande aktiebolag
som ägs gemensamt av IVL Svenska Miljöinstitutet
och Sveriges Byggindustrier.
www.bastaonline.se

Program
08.30 		

Registrering

09.00 		

Inledning - Per Löfgren, vd, Bastaonline

09.20 		
Hur arbetar leverantörerna av anläggningsmaterial?
		Kajsa Byfors, Svensk Betong, Byggmaterialleverantörernas perspektiv 		
		
på arbetet med att minimera användningen av farliga ämnen i produkter
		
och material. Hur ser förutsättningarna ut när det gäller betong som bygg		
och anläggningsmaterial ur ett miljöperspektiv?
		Tina Branting, Goodpoint och BASTA-revisor. Tina delar med sig av sina
		
erfarenheter av hur leverantörernas praktiska arbete och utmaningar ser ut
		
för att kvalificera produkter i BASTA.
10.00 		

Paus

10.30 		
Hur kan vi hantera det praktiska arbetet i projekten?
		Susanne Ekosander, NCC Construction Sverige , Praktiska erfarenheter av
		
arbete med BASTA och klassningssystemet CEEQUAL i ett anläggnings-		
		projekt.
		
		Carl Enqvist, Skanska Sverige, ”Bygga med BASTA” – Ett nytt utvecklings		
projekt för att utveckla vägledning till hur giftfritt byggande kan bedrivas i
		anläggningsprojekt.
		
		Johanna Fredén, BASTA, Presentation av BASTA Projekthanteraren
		
– BASTAs verktyg för materialval i bygg- och anläggningsprojekt.
12.00 		

Lunch

13.00 		
Hur ser vägen ut till giftfritt byggande?
		Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen, Sveriges och Kemikalie		
inspektionens arbete med att minska användningen av farliga ämnen i 		
		samhället.
		Trafikverket (namn presenteras inom kort), Trafikverkets övergripande 		
		
syn på upphandlingar och kravställning för att bidra till de nationella 		
		miljömålen.
		Birgitta Aava-Olsson, Trafikverket, Trafikverkets arbete med klassnings-		
		
system i anläggningsprojekt. Hur kan klassningssystem hjälpa till i arbetet?
14.30 		

Paus

15.00
Hur ser kraven ut idag?
		Malin Kotake, Trafikverket, Vad ställer Trafikverket för miljökrav idag
		
avseende material- och produktval i anläggningsprojekt.
		Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen, Vilka miljökrav ställer lagen idag
		
avseende material- och produktval? Vad kan vi förväntas oss den
		kommande tiden?
16.10 		
		

Avslutning - Per Löfgren, bjuder in till en avslutande diskussion
och summering av dagen.

