
 

Program  
Betongelementdagen  
 

09.30 - 10.00
Mingel och frukostbuffé 
 
10.00 - 10.20
Lärdomar från årets revisioner            
Andreas Penttilä, Nordcert
Ta del av statistik från föregående år, vi 
lokaliserar de 10 största områdena med 
förbättringspotential så att ni ska kunna      
undvika de vanligaste fallgroparna.

 
10.20 - 10.50  
Nya certifieringsregler CB5                         
Lars Åberg, Nordcert 
Lars Åberg ger oss inblick i vilka nyheter som 
kommer i kommande certifieringsregler för 
betongelement.

 
10.50 - 11.15  
Nya krav på ballast                             
Elisabeth Helsing, RISE
I nya utgåvan av SS137003 kravställs ett nytt 
provningsförfarande och provningsfrekvenser för 
att verifiera ballastens beständighet. Elisabeth 
Helsing ger oss svaren på hur det kommer att 
påverka oss elementtillverkare. 

 
11.15 - 11.25 
Bensträckare
 
11.25 - 11.50 
Det senaste inom standardiseringsarbetet 
Markus Peterson, Svensk betong
Få inblick i pågående revideringsarbete av    
CPR-Aquis och vad som pågår i 
standardiseringsarbetet på Europa-                
och Sverigenivå.

 

11.50 - 12.30 
Vad är en EPD och hur upprättas den?                                            
Nadya Alayish, IVL Svenska Miljöinstitutet 
2021 införs lagkrav på miljövarudeklarationer, vi 
alla måste förbereda oss för att möta de nya 
kraven. Nadya Alayish förklarar processen 
närmare och vi får reda på vad som 
förväntas av oss.

 
12.30 - 13.30  
Lunch 
 
13.30 - 15.00 
Krishantering                                             
Robert Karjel 
Robert Karjel inspirerar kring hur en organisation 
likväl som den enskilde medarbetaren 
framgångsrikt möter en kris trots svåra yttre och 
inre förhållanden. Robert blev utsedd till 
årets talare 2016.

 
15.00 - 15.30 
Kaffe med bakverksbuffé
 
15.30 - 16.00 
Fördelar med att nyttja EPCC koncept             
N/A C-lab
Få information om vad ett EPCC-koncept är, 
vilka fördelar som finns att vinna samt 
vilka krav som ställs på dig som vill använda dig 
av konceptet i din produktion.

 
16.00 - 17.00 
Mingel, dryck och tilltugg

Datum: Tisdagen den 9 november 2021 

Plats: Ingenjörshuset/Citykonferensen 
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm 

Tid: 09.30 - 17.00


