Vägen till giftfritt byggande 2017
Tid: 29 mars 2017, kl. 09.20 -17.30 (inklusive mingel)
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm
Anmälan via www.ivl.se

Vägen till giftfritt byggande 2017
08.45 – 09.20 Registrering och kaffe
09.20 		

Välkommen

		Moderator Anna Jarnehammar inleder dagen. Anna är chef för affärsutveckling och marknad på
		
IVL Svenska Miljöinstitutet samt styrelseordförande i BASTA.
		

INTRODUKTION

09.30 		
		

Aktuella policyprocesser på EU-nivå
– kopplingen kemikalier, cirkulär ekonomi och information av kemikalier i varor

10.00 		

Substitutionsarbetet – så kommer vi igång med det

10.20 		

Regeringsuppdraget substitution

10.40		

Kaffe

		Övergripande om kemikalieaspekter på cirkulär ekonomi och återvinning – aktuella utmaningar
		
och utvecklingsbehov för att gå mot en cirkulär ekonomi med giftfria materialkretslopp.
		
Urban Boije af Gennäs, svensk expert vid EU-kommissionen
		Så får vi en bättre gemensam målbild, livscykelanalyser och materialval. Vilka styrmedel behövs
		
för att giftfria kemikalier ska få genomslag, vilka hinder finns och hur kan de övervinnas?
		
Per Rosander, Trossa
		

Talare presenteras inom kort.

		HÅLLBART OCH GIFTFRITT BYGGANDE
11.10 		

Vad är viktigt när man utarbetar kriterier för att stödja ett giftfritt byggande?

11.25 		

Fler vill bygga Svanenmärkt

11.45 		

Vad blir nästa utmaning – materialval nu och i framtiden?

		Hur skapar man engagemang och motiverar involverade aktörer? Om frivilliga systems 		
		
möjligheter och vikten av att balansera vetenskaplig förankring med försiktighetsprincipen.
Sussi Wetterlin, vd BASTA online
		Hur kan vi nå ett mer hållbart och giftfritt byggande och hur kan barn skyddas från onödig
		
exponering av kemikalier i sin vardag? Vad behöver forskningen för att bidra till en giftfri miljö?
		
Cecilia Ehrenborg Williams, vice vd, produktutvecklingschef, Svanen
		Hur blir giftfritt byggande en del av byggprocessen? Om utmaningar och förutsättningar 		
		
avseende organisation och praktisk tillämpning av giftfritt byggande i fastighetsbranschen.
Kea Nordenfalk, miljöansvarig, Fabege

12.05 – 12.30 Diskussion
		

Samtliga talare från sessionen.

12.30 		

Lunch

		

1 (2)

			

DIGITALISERING FÖR ETT RESURSEFFEKTIVT BYGGANDE
13.30 		

Hur ska den framtida loggboken se ut?

13.50 		

eBVD – den självklara digitala byggvarudeklarationen för framtiden

14.10 		

Digitaliseringens roll för ett ökat resurseffektivt byggande

14.30 		
		

Avslutande paneldiskussion med talarna om digitaliseringens möjligheter för ett 		
hållbart och resurseffektivt byggande

14.50 		

Fika

		Så blir digitaliseringen ett verktyg i framtidens byggande och en hjälpe i jakten på ett mer hållbart
		
samhälle.
		
Lennart Lifvenhjelm, chef teknikstöd, Vasakronan
		Än så länge är många byggvarudeklarationer pdf-filer, utskrivna och insatta i pärmar. eBVD
		
är en förutsättning för bättre, snabbare och enklare kunskapsöverföring samt alltid uppdaterad
		
information.
Anneli Kouthood, vd, Byggmaterialindustrierna
		BIM – och dess funktion inom digitaliseringen med obrutet informationsflöde för spårbarhet.
		
Digital artikelidentitet och egenskaper med miljöfokus genom hela byggprocessen.
Magnus S Tönne, Logiq/FINFO, BIM Alliance Byggmaterialgrupp

		SÅ PÅVERKAR CIRKULÄR EKONOMI BYGGSEKTORN
15.10 		

Återvinning av byggprodukter – att väga risk mot nytta			
		Hur kan vi väga risk mot nytta vid återvinning av byggprodukter och vilka alternativ för ökad
		
lågriskåtervinning av byggprodukter finns?
Elin Belleza, IVL Svenska Miljöinstitutet
15.30 		

Cirkulär ekonomi i byggavfallet – att hantera avfall från byggarbetsplatser

		Samverkan inom byggsektorn och hur viktig den är för cirkulär ekonomi och giftfri miljö
Marianne Hedberg, Sveriges byggindustrier
		OFFENTLIG

UPPHANDLING I BYGGANDET

15.50 – 16.20 Hur ska byggsektorn förhålla sig till offentlig upphandling och nya lagkrav?

		Hur riktar vi upphandlingarna mot en mer långsiktigt hållbar bebyggelse och vilka
		
nya grepp ska vi prova? Finns det gränser som vi bör ta hänsyn till för att främja
		
riktigt bra byggaffärer, för köpare, säljare men framförallt för samhället?
		
Hur ställer kommuner krav och hur följer de upp?
Medverkande:
Gudrun Bremle, Jönköpings kommun
Västerås Stad – talare meddelas senare

		
		
		

16.20 		
Avslut
		Sammanfattning och reflektion av dagen presenteras av moderatorn.
16.30 – 17.30 Mingel
Med reservation för förändringar i programmet.

Om Vägen till giftfritt byggande

Den årliga konferensen Vägen till giftfritt byggande arrangeras gemensamt av Basta och IVL Svenska
Miljöinstitutet och handlar i år om hur långt vi kommit i Sveriges målsättning om en giftfri miljö, vad
har hänt sedan sist och hur arbetar myndigheter, leverantörer och bygg- och anläggningssektorn för
att nå målen. Läs mer på www.bastaonline.se och www.ivl.se.
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