Vägen till giftfritt byggande 2016
Tid: 9 mars 2016, kl. 09.30 -18.00 (inklusive mingel)
Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm
Anmälan via www.ivl.se

Vägen till giftfritt byggande 2016
08.45 – 09.20

Registrering och kaffe

09.20 		
Introduktion till dagen
		Anna Jarnehammar, chef för affärsutveckling och marknad på IVL Svenska 			
		
Miljöinstitutet samt styrelseordförande i BASTA, inleder dagen och hälsar välkomna.
		
09.30		
Kravställning vid upphandling – bygge för framtiden
		Fabeges krav vid upphandling av leverantörer och entreprenörer för att säkerställa 		
		
målsättningar i bolagets uppförandekod och miljöcertifieringssystem såsom BREEAM-SE 		
		
och BREEAM in use. Genom att också hållbarhetsgranska leverantörerna, så erhålls en 		
		
metodisk dialog kring utvecklingen av kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.
		Mia Häggström, hållbarhetschef, Fabege
		
09.50		
Locums hållbarhetsarbete och kravställning – certifiering, miljömål och förnybar energi
		
Om de krav som Locum ställer i byggprojekt för att uppnå ställda miljömål och hur de 		
		
arbetar utifrån beslutet att certifiera nyproducerade och befintliga byggnader enligt 		
		
Miljöbyggnads kriterier. Hör även om tänkta lösningar för de målområden som bör
		
stärkas framöver och om nya lösningar som förnybar energi genom närproducerad el.
		Elisabeth Gynäs, miljöcontroller, Locum
10.10		
Energi- och miljökrav med tydligt definierade mål
		Om Familjebostäders kontrakt gentemot sina entreprenörer. En beskrivning av arbetet 		
		
från ax-till-limpa och dess resultat.
		Helena Ulfsparre, miljöchef, Familjebostäder

Struktur med hjälp av byggnadsinformationsmodellering (BIM) för spårbarhet och 		
		materialval
10.30		

		Byggnadsinformationsmodeller kan användas på olika sätt under livscykeln av en byggnad
		
eller anläggning. Med hjälp av en konsekvent och gemensam struktur i modeller skapar 		
		
man möjligheter för nya sökningar och analyser som bidrar till bättre materialval och större
		
säkerhet kring materialegenskaper.		
		
Rogier Jongeling, vd, Plan B Services
10.50		
11.20		
		
		
		

Kaffe
Upphandling som verktyg för minskad miljöpåverkan

Hör om landstingets arbete med att ställa hållbarhetskrav som minskar miljöpåverkan, 		
stimulerar utveckling och samtidigt säkerställer hög kvalitet i vården och lokaltrafiken. 		
Ett arbete som kräver ett genomtänkt arbetssätt och kontinuerlig kontakt med leverantörer.
Hanna Jonsson, kemikalieexpert, Stockholms läns landsting

11.40		
Så säkerställer vi miljöarbetet i byggprojekt
		Att ställa krav är ett viktigt steg i byggprocessen men ännu viktigare är att följa upp kravet.
		
Det krävs att kravet är väl dokumenterat och kommunicerat i byggprocessen för att kunna
		
följa upp det.		
		
Soraja Nadimpour, miljösamordnare, Landstinget i Uppsala
12.00		
Stöd till kommuner för en giftfri miljö
		Ett kemikalienätverk över kommungränserna har börjat växa fram och frågan om ett 		
		
expertstöd till kommunerna ses som en framgångsfaktor för giftfria kommunala verksamheter.
		Christian Ottosson, kommunalråd i Huddinge kommun, Kommunförbundet Stockholms län
12.20

Lunch
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13.30 		
		
		

Kemikalier i samhället under 50 år – nyttor, risker och framtidsutsikter

Behöver vi nya angreppssätt för att hantera kemikalier i framtiden? Är forskningen på rätt 		
spår för att kunna bidra med kunskap och lösningar?
		John Munthe, forskningschef, IVL Svenska Miljöinstitutet, presenterar kemikaliefrågan som
		
IVL har arbetat med under 50 år 		
13.50		
		
		
		

Kemikalier i vår vardag – exponering, faror och risker

En överblick om varifrån och hur den allmänna befolkningen exponeras för kemikalier. 		
Innebär kemikalieexponeringen en risk för människors hälsa? Vilka är utmaningarna när 		
faror och risker med kemikalier ska bedömas?
Anna Beronius, doktor i medicinsk vetenskap, Stockholms Universitet

		
14.10		
Framtidsspaning - tillbakablick, nutid, framtid – den giftfria förskolan
		
Hur ser det ut i framtiden för den hållbara upphandlingen, vilka är utmaningarna, målbilden?
		
Vilka utmaningar och möjligheter finns i arbetet med att rensa ut farliga kemikalier?
		Jens Johansson, sakkunnig inom byggområdet, Upphandlingsmyndigheten
14.30		

Kaffe

15.00
		
		
		

Försäkringsbolag är stora beställare av byggreparationer och har stor påverkan vid 		
återuppbyggnad. Hör om utmaningarna kring att öka återbruk och miljövänliga reparationer.
Åsa Stenborg, tillförordnad miljö- och klimatchef, Folksam

Att arbeta med återvunnet material – cirkulär ekonomi i byggsektorn

15.20
Så ska återanvändningen av byggmaterial för kontor öka
		
Att ta tillvara och sälja invändigt byggmaterial som belysning, dörrpartier, väggar och tak 		
		
som glaspartier och akustikskivor vid renovering av kontorslokaler är fortfarande ovanligt
		
i Sverige. Trots att materialet är i gott skick slutar det mesta som avfall. En ny studie som 		
		
genomförts vid IVL visar hur återbruket av materialet kan öka när aktörer involverade i 		
		
bygg- och rivningsprocessen samverkar.		
		
Ett samtal mellan Carina Loh Lindholm, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, 		
		
och Åsa Stenborg, tillförordnad miljö- och klimatchef på Folksam
		
15.40		
Debatt: Hur möter producenten kravet från beställarna?
		
Kravet att välja mindre farliga alternativ när det är möjligt har funnits länge. Är det 		
		
rimliga krav som ställs och hur kan man i så fall hanterar dem?
		
		
		
		
		
		
		

Medverkande:
Monica Björk, vd, Byggmaterialindustrierna		
Johan Widheden, hållbarhetsspecialist, AkzoNobel Sustainability				
Henrik Jansson, ansvarig för byggfrågor, Limföreningen och
Sveriges Färgfabrikanters Förening
Åsa Nilsson, projektledare, Cementa
Helena Ulfsparre, miljöchef, Familjebostäder

16.20		

Avslut och sammanfattning av dagen
		Anna Jarnehammar, IVL Svenska Miljöinstitutet
16.30-17.30

Mingel
Med reservation för förändringar i programmet.

50 år i miljöns frontlinje

I år fyller IVL Svenska Miljöinstitutet 50 år. Det kommer vi att uppmärksamma på våra evenemang under året
genom att belysa ett antal viktiga miljöfrågor som vi arbetat med under åren och som fortfarande är högaktuella.

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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