VÄGEN TILL GIFTFRITT
BYGGANDE
14 MARS 2018

Vägen till giftfritt byggande arrangeras av IVL Svenska Miljöinstitutet och BASTA.

PROGRAMÖVERSIKT
08.15

VÄGEN TILL GIFTFRITT BYGGANDE 2018

Framtiden ställer nya krav på vårt byggande.
Investeringarna i bostäder, infrastruktur och offentliga
lokaler ökade med 12 procent under 2017, enligt Sveriges
byggindustriers konjunkturrapport. Även om tillväxttakten
kan komma att dämpas något nästa år har vi genom bland
annat nyproduktionen chansen att ställa om till mer
klimatsmart, attraktivt och hållbart byggande.

DETTA SÄGER LAGSTIFTNINGEN OM SAMMANSATTA
PRODUKTER
Så kan vi få bättre information på
sammansatta varor.

Nina Cromnier
Kemikalieinspektionen

LOGGBÖCKER OCH FÖRVALTNING
– DIGITALT BYGGANDE NU OCH I
FRAMTIDEN
Möjligheter, potential och utmaningar
med att digitalisera samhällsbyggnadsbranschen.

Viktor Davidov
BIMObject

En av utmaningarna är att hantera de ämnen som kan
förekomma i bygg- och anläggningsmaterial vilka kan
medföra skadliga effekter för miljö och hälsa. Många av
dessa ämnen avges i olika led i materialens livscykel vilket
ställer krav på allt större medvetenhet och kunskap hos både
producenter och leverantörer.
Konferensen Vägen till giftfritt byggande är ett årligt
evenemang som tar upp de senaste inom temat hållbart
och kemikaliesmart byggande. För att öka takten och bli
mer effektiva i de satsningar som görs, behövs gemensamma
insatser med tydliga prioriteringar. Därför samlar IVL och
BASTA den 14 mars de främsta inom respektive område inom
offentlig sektor, näringsliv och akademi för att tillsammans
föra en strategisk diskussion kring vart är vi på väg och
vad vi behöver göra framåt för att vi ska uppnå ett hållbart
byggande.

14 MARS 2018| 09.00 – 17.30
Näringslivets hus
Storgatan 19, Stockholm
www.ivl.se/vgb

09.15

11.00

HÅLLBARHETSMÅLEN – NÄR
KOMMUNEN SKA BYGGA GIFTFRITT I PRAKTIKEN
Att få stora, globala mål att bli begripliga och handfasta på hemmaplan, hur
gör man det?

14.00

KRAVKRITERIER FÖR HÅLLBART BYGGANDE – FOKUSERAR VI PÅ RÄTT SAKER?

Pernilla Bodin
Växjö kommun

Sverige har nått långt i sin kravställning vad gäller miljöprestanda och
hållbart byggande.

16.00

Johanna Pierre
Stockholms stad

17.30
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08.15

Registrering och mingel

09.00

Välkommen

Kaffe och smörgås serveras.
Anna Jarnehammar, chef för affärsutveckling och marknad på IVL Svenska 		
Miljöinstitutet samt styrelseordförande i BASTA.

INTRODUKTION: UTBLICK
09.15

ANNA JARNEHAMMAR
Moderator,
IVL Svenska Miljöinstitutet

Aktuellt om forskning, lagstiftning och byggregler

Producenter, importörer och distributörer har skyldighet att känna till det
kemiska innehållet i de varor som de levererar. Hur tydlig bör 			
informationen vara, räcker det vi ser idag eller behöver vi bli mer tydliga?
Vilka krav är möjliga att ställa ur en juridisk synvinkel och vad säger EU:s 		
lagstiftning om kemikalier?

NINA CROMNIER
Generaldirektör,
Kemikalieinspektionen

Detta säger lagstiftningen om sammansatta produkter
Så kan vi få bättre information på sammansatta varor.
Nina Cromnier, generaldirektör, Kemikalieinspektionen

Reglering som verktyg för att minska spridning av farliga ämnen under
byggprocessen
Olika typer av styrmedel – för- och nackdelar
Åsa Johansson, jurist, Kommittén för modernare byggregler

FOKUS: HÅLLBAR UPPHANDLING
09.45

Krav på upphandling och hur kraven följs upp

En viktig framgångsfaktor inom giftfritt byggande är rätt kravställning
vid upphandling. Vilka är utmaningarna, vilka krav kan man ställa och när tar
Upphandlingsmyndigheten vid? Hur agerar Upphandlingsmyndigheten när
kraven inte följs?
Jens Johansson, hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten

ÅSA JOHANSSON
Jurist,
Kommittén för modernare byggregler

JENS JOHANSSON
Hållbarhetsspecialist,
Upphandlingsmyndigheten
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10.05

Diskussion om vad som behövs för att uppnå en giftfri miljö – behöver vi 		
mer lagstiftning?
Förebyggande kemikalielagstiftning och skarpare tillsyn är en förutsättning
för att vi ska uppnå giftfria och resurseffektiva kretslopp samt en 		
miljökemisk kunskap på många ställen som kan medverka till bättre beslut,
produkter, inköp och design.
Nina Cromnier, generaldirektör, Kemikalieinspektionen
Jens Johansson, hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten

10.30

Fikapaus och mingel

NINA CROMNIER
Generaldirektör,
Kemikalieinspektionen

JENS JOHANSSON
Hållbarhetsspecialist,
Upphandlingsmyndigheten

FOKUS: DIGITALISERING
11.00

11.15

11.30

Loggböcker och förvaltning – digitalt byggande nu och i framtiden

Möjligheterna, potentialen och utmaningar med att digitalisera
samhällsbyggnadsbranschen och varför du ska använda dig av
byggnadsinformationsmodeller (BIM). Under presentationen får ni ta del av två
praktiska exempel i ämnet giftfritt byggande.
Viktor Davidov, Solution Specialist, BIMObject

Smart Built Environment Produkt- och miljödata

Effektiv informationshantering och industriella processer med digitaliseringen
och hållbar utveckling som drivkrafter.
Kristina Gabrielii, projektledare Smart Built Environment, Gabrielii
Development

Diskussion:
Hur långt har vi kommit, varför har vi inte kommit längre i digitaliseringen?

Digitalisering kan handla om allt från digitala stödfunktioner för administration,
digitala verktyg ute på byggarbetsplatsen, byggnads-informationsmodeller
(BIM) till att använda digitalisering i utvecklingen av nya affärsmodeller och nya
arbetssätt. Vilka utmaningar finns i att digitalisera flödet i byggbranschen. Vad
finns det för förbättringspotential och vilka är de viktigaste åtgärderna?
Kristina Gabrielii, projektledare Smart Built Environment, Gabrielii
Development
Viktor Davidov, BIMObject
Magnus S Tönne, FINFO, BIM Alliance Byggmaterialgrupp

12.00

VIKTOR DAVIDOV
Solution Specialist,
BIMObject

KRISTINA GABRIELII
Projektledare,
Gabrielii Development

MAGNUS S TÖNNE
FINFO, BIM Alliance Byggmaterialgrupp

Lunch
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FOKUS: SUBSTITUTION OCH HÅLLBARHET

Så arbetar myndighets-, och leverantörssidan tillsammans när det
gäller substitutionsfrågor

I etappmålet om utveckling och tillämpning av EU:s kemikalielagstiftning
har regeringen bedömt att kemikaliereglerna och deras tillämpning
behöver utvecklas och bli mer substitutionsdrivande. Antalet företag på
den svenska marknaden som berörs av kemikaliereglerna beräknas till
ungefär 32 000, varav 13 000 är tillverkande företag och 19 000 företag i
parti- och detaljhandeln. Enligt regeringen är kunskapsbristen ett problem
vid tillämpningen av olika kemikalieregler såväl som i företagens frivilliga
arbete.

13.00

13.20

13.40

Substitution av hormonstörande ämnen

Utmaningen i att enas om kriterier gällande i substitutionsarbetet påverkar
företag och myndigheter. Frågor som rör vilka ämnen som ska användas vid
substitution och utifrån vilket underlag blir allt mer aktuella samtidigt som
nya kriterier införs och befintliga inte tillämpas. Vilka blir konsekvenserna
för industrin och hur ska man som företag navigera i detta?
Erik Gravenfors, utredare, Kemikalieinspektionen

Substitution i praktiken, hur gör man som leverantör?

Vilka ämnen använder Henkel i produkter och varför? En kunnig och
kompetent produktutvecklingsavdelning har visat sig vara avgörande
för ett bra och effektivt substitutionsarbete. Vad säger lagstiftningen,
vad säger kunderna, vad säger företagets policy och hur ser Henkel på
substitutionscentrum och samarbete?
Mats Hagwall, teknisk chef och hållbarhetsansvarig, Henkel Norden

Hållbara krav – förutsättningar för hållbart byggande

ERIK GRAVENFORS
Utredare,
Kemikalieinspektionen

MATS HAGWALL
Teknisk chef och hållbarhetsansvarig,
Henkel Norden

STEVE PERSSON
Hållbarhetschef,
förvaltning för utbyggd tunnelbana, Stockholms
läns landsting

Vad behövs och vilken information är viktig? Hur garanteras
lägsta pris för bästa prestanda och hur får vi in kriterier som miljö,
klimat, resurseffektivitet och cirkulära lösningar i ett komplicerat
upphandlingsförfarande? Hur kan man säkerställa att leverantörer uppfyller
de krav och riktlinjer som har lovats?
Steve Persson, hållbarhetschef, förvaltning för utbyggd tunnelbana,
Stockholms läns landsting
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14.00

Hållbarhetsmålen – när kommunen ska bygga giftfritt i praktiken

14.20

Eftermiddagsfika och mingel

Att få stora, globala mål att bli begripliga och handfasta på hemmaplan, hur
gör man det? Hur kan målet om hållbara städer och samhällen omsättas i
praktiken?
Pernilla Bodin, miljösamordnare, Växjö kommun

AKTUELLA UTMANINGAR OCH GIFTFRITT BYGGANDE I 		
PRAKTIKEN
14.50

Hållbart byggande idag och i framtiden – vilka är våra utmanningar och
konkreta problemställinngar?
Kraven på att nya hus skall vara miljömässigt hållbara höjs nu i rask takt.
Leverantörer och producenter av byggvaror står idag inför många utmaningar
och krav från bygg- och fastighetsbranschen. Hur kommer man vidare med
kemikaliekraven – räcker det arbetssätt vi har idag? Hur arbetar man med
giftfritt byggande och vad behövs för att utveckla arbetet ännu mer?
Lars Gustafsson, public affairs manager, BASF
Dag Duberg, Nordisk miljöchef, Tarkett
Matilda Lissert, kvalitets- och miljöledare, Veidekke Sverige
Johanna Pierre, byggmaterialspecialist, kemikaliecentrum, miljöförvaltningen,
Stockholms stad

RÄTT FOKUS FÖR BÄTTRE MILJÖPRESTANDA
16.00

16.30

Kravkriterier för hållbart byggande – fokuserar vi på rätt saker?

Sverige har nått långt i sin kravställning vad gäller miljöprestanda och hållbart
byggande. Men är processen effektiv och finns en risk att branschen missar
målet i en djungel av krav?
Sussi Wetterlin, vd, BASTA
Mats Hagwall, teknisk chef och hållbarhetsansvarig, Henkel Norden
Matilda Lissert, kvalitets- och miljöledare, Veidekke Sverige
Dag Duberg, Nordisk miljöchef, Tarkett
Daniel Hedlund, projekt och kommunikationsansvarig, VVS-Fabrikanternas Råd
Johanna Pierre, byggmaterialspecialist, kemikaliecentrum, miljöförvaltningen,
Stockholms stad

PERNILLA BODIN

LARS GUSTAFSSON

Miljösamodnare,
Växjö kommun

Public affairs manager,
BASF

DAG DUBERG

MATILDA LISSERT

Nordisk miljöchef,
Tarkett

Kvalitets- och miljöledare,
Veidekke Sverige

JOHANNA PIERRE

SUSSI WETTERLIN

Byggmaterialspecialist,
kemikaliecentrum, miljöförvaltningen,
Stockholms stad

Vd,
BASTA

MATS HAGWALL

DANIEL HEDLUND

Teknisk chef och hållbarhetsansvarig,
Henkel Norden

Projekt och kommunikationsansvarig,
VVS-Fabrikanternas Råd

Sammanfattning och avslut

16.40 -17.30 Mingel
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14 MARS 2018| 09.00 – 17.30
Näringslivets hus
Storgatan 19, Stockholm
www.ivl.se/vgb

