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Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges tillverkningsindustri inom
byggmaterial. Vi utgör tillsammans med byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter
och entreprenörer samhällsbyggnadssektorn i Sverige.
Föreningen är medlem i Svenskt Näringsliv.

Branschen och medlemmarna
Byggmaterialindustrierna består av materialtillverkande företag och byggmaterialens
branschorganisationer. Tillsammans är vi runt 850 företag och byggmaterialföretagen i
Sverige omsätter cirka 165 miljarder kronor per år och sysselsätter omkring 53 000
personer.
Byggmaterialindustriernas medlemsföretag står för innovationskraft, unika idéer som
omsätts i effektiva industriprocesser och ett ansvar för att utveckla och informera om
hållbara materiallösningar.

Rätt material på rätt plats
En del i informationsuppdraget för Byggmaterialindustrierna är att konkret åskådliggöra alla
byggmaterial och att visa att alla material behövs; Rätt material på rätt plats är budskapet
såväl utbildningsmässigt som i debatt och ställningstaganden; som här, åskådliggjort på
webben, där vi under utvecklat en källa som tillgängliggör kunskap om alla byggmaterial.
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Verksamheten 2018
Position
Byggmaterialindustrierna verkar för de stora övergripande frågorna i en liten organisation.
Styrelse och vd har tillsammans tagit fram visionen, specificerat uppdraget och prioriterat
insatserna i förhållande till tillgängliga resurser.
Byggmaterialindustriernas vision:

Vi är svensk byggmaterialindustris naturliga sektorsnod

– den självklara kommunikationsparten för
beslutsfattare, politiker och myndigheter i
samhällsbyggnadssektorn

Det strategiska arbetet för organisationens verksamhet samlas under
NOD-rubrikerna:
N ätverkscentrum
O pinionsbildning
D en politiska arenan
Byggmaterialindustriernas uppdrag 2018:
• planera för en kunskapsbas i syftet att öka den generella kunskapen om byggmaterialets
betydelse för hållbara byggnader från företagens forskning och innovationer till
byggnadsfasen, förvaltningen och genom hela livscykeln
• synliggöra byggmaterialbranschens roll i ett mer digitaliserat byggflöde
• verka för enkla, tydliga och långsiktiga regler för att underlätta omställningar och bättre
förutsättningar för byggmaterialindustrin

Byggmaterialindustriernas styrelse och våra möten
Byggmaterialindustriernas styrelserepresentanter kommer från både Sveriges stora
tillverkande företag och från de olika materialdisciplinernas organisationer.
Sammansättningen utgör en mycket god samverkansgrund för de övergripande frågor
Byggmaterialindustrierna driver så som nationella lagar, branschavtal och projekt inom
byggsektorn med klimat- och hållbarhetsfokus.
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Byggmaterialindustriernas styrelse 2018 - 2019
Ordinarie ledamöter
Tomas Ringdahl, fristående ordförande, tillträdde vid årsstämman 2018
Magnus Ohlsson, Cementa
Andrew Kristensen, Saint-Gobain Weber AB som tillträdde vid styrelsemötet i december
2018 och ersatte:
Peter Hamberg, Saint-Gobain Sweden AB som slutade sin tjänst under året
Christian Svensson, Lindab AB
Bengt Widstrand, Icopal
David Johnsson, Trä- och möbelföretagen TMF
Jenny Adnerfall, Golvbranschen GBR
Britta Permats, Svensk Ventilation
Mats Björs, Swedisol
Suppleanter
Katariina Raivio Pålsson, Knauf
Malin Löfsjögård, Svensk Betong
Henrik Jansson, Sveff
Mikael Axelsson, Moelven Wood
Martin Flodihn, Ruukki Sverige
Styrelsen har under 2018 haft fem ordinarie styrelsemöten inklusive årsmötet och
konstituerande som var den 11 april i Stockholm. Byggmaterialindustrierna deltar genom vd,
styrelseledamöter och utskottsmedlemmar i ett stort antal referensgrupper, branschprojekt
och branschstyrelser. Några av dem återges här i verksamhetsberättelsen och de finns mer
detaljerat beskrivna på Byggmaterialindustriernas webbplats
www.byggmaterialindustrierna.se.

Hållbarhetsutskott och specialistutskotten
Vi har under året omformat utskottsarbetet och har ett
större utskott för erfarenhetsutbyte, Hållbarhetsutskottet, med ambitionen att ses två eller tre gånger
per år beroende av ärenden. Vi har sedan i årsskiftet
2018/2019 bemannat utskotten och formerat åtta
specialistutskott som aktiveras för att utforma Position
Papers, bilda opinion, svara på remisser och skriva
debattartiklar i för oss aktuella frågor.
Specialistutskotten behandlar; Brand, Miljöinformation,
Byggkostnader, LCA/EPD, Standardisering, Färdplanerna
Fossilfritt Sverige, ABM07 (omförhandling) och Energi
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Påverkan och Projekt som pågår
Som engagerade i projekt, utvecklings- och samarbetsråd bevakar vi
byggmaterialbranschens intressen, delger vår expertkunskap och påverkar frågor kring
byggmaterialhantering, energi- och miljöfrågor och produktinnehåll. Men vi bevakar också
att vi som bransch och företag får de förutsättningar som krävs för att kunna utveckla och
driva affärsverksamhet inom samhällsbyggnadssektorn med långsiktig reglering.

Projekt, styrelser och samverkansgrupper
I dessa styrelser och samverkansgrupper har vi deltagit under året. Antingen med vd som
deltagare eller/och tillsammans med representanter från medlemsföretag och
medlemsorganisationer.
eBVD styrelse och verksamhetsstyrning
BIM Alliance och byggmaterialgruppen
HSIV-gruppen Hållbart Samhällsbyggande i världsklass
Nätverket Svensk Byggnäring
Boverkets Byggråd
Boverkets brandgrupp (Mats Björs Swedisol)
IVL Svenska Miljöinstitutets Hållbarhetskommitté
RISE certifieringsstyrelse
Byggsektorns färdplan – Fossilfritt Sverige
SIS Tekniska Råd för Bygg och Anläggning
SIS Tekniska Kommitté 209 Hållbarhet hos byggnadsverk
Styrgrupp för Retursystem Byggpall
Smart Built Environment Nya affärsmodeller - Obruten Miljöinformation
SGBCs Utvecklingsråd
BASTAs Marknadskommitté
BASTAs Vetenskapliga Råd (Henrik Jansson Sveff)
Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd (Magnus Wallin ledamot i styrelsen samt vd i
valberedning)
Nordbyggs arrangörsgrupp
Svenskt Näringslivs styrelse (Magnus Ohlsson)
Svenskt Näringslivs arbetsgrupp för energi och klimat
Svensk Byggtjänsts styrelse
Utvecklingsrådet för eBVD1.0
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Föredrags- och debattglöd
Året 2018 hade Byggmaterialindustrierna föredrag- och debattdeltagande på bland annat
Nordbygg2018, i Almedalen, på Byggforum2018, Trähusdagarna, BASTA-dagen,
Trafikverkets ”Öka takten”-lansering och vid Allmännyttans upphandlingsdagar.

Hållbar information om
hållbart byggmaterial
När vi debatterar Hållbarhet för
samhällsbyggnadens
intressenter är den ”självklara”
hållbarheten för byggmaterialet,
robustheten och valet av rätt
byggmaterial på rätt plats, en
betydande del.
Men hållbarhet och spårbarhet
vad gäller informationen, rätt
lagrad och med relevant rätt
data är en annan lika viktig del.
Här på Byggforum2018 som
handlade om den cirkulära
byggprocessen avslutade
Byggmaterialindustrierna
förmiddagens pass med att lyfta vikten av spårbarhet och att hållbarhet handlar om både
hållbara material och hållbar information, en digital hållbarhet över tid (programmet).

Digital hållbarhet och identifikation genom GTIN
Två för Byggmaterialindustrierna viktiga ställningstaganden var att tillsammans med
entreprenörerna, byggmaterialhandeln, vvs- och el-sidan förankra och förorda användning
av GTIN, Global Trade Identification Number samt att enas med VS-sidan om att eBVD och
inte iBVD-system och innehållsstruktur ska användas för Byggvarudeklarationen i hela
byggbranschen. En av artiklarna om samverkansinsatsen – i Svensk byggtidning

Almedalen 2018 – fokus eBVD,
spårbarhet och hållbar upphandling
Byggmaterialindustrierna med branschkollegor fick en
intressant förevisning av Cementas fabrik i Slite under
Almedalsveckan. Ett studiebesök med information om
forskningsprojekt och framställning i sin rätta miljö vid
källan av kunskap med guidning av fabrikschefen och
med Cementas vd.
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Hållbar upphandling var ett annat synnerligen viktigt debattämne i Almedalen som
sedan följdes upp under hösten med ett möte hos Upphandlingsmyndigheten och med en
seminarieinsats hos HBV, allmännyttans
upphandlingsenhet.
Byggmaterialindustriernas ståndpunkt är att vi kan
utveckla våra produkter ur ett hållbarhetsperspektiv
hur mycket som helst men om beställarna sedan
väljer att inte beakta tillgången på utvecklat hållbart
byggmaterial så faller hela idén med gemensamt
ansvar. Ett flertal debattartiklar i ämnet har följt och
bland annat en hos Svensk Byggtjänst inför valåret 2018 där kommunerna och statens
ansvar accentueras.

Brandseminariet drog storpublik på Nordbygg2018

All-time-high framför scenen i entréhallen när vi tillsammans med
Brandsäkerhetsföreningen hade ett timmesprogram om katastrofen i Grenfell Tower och
hur vi i Sverige, med regelverk, bransch – och expertkunnande måste samarbeta före att
förebygga brandfara. I panelen diskuterade arkitekt, brandkonsult, forskningsexpert,
generalsekreterare och kommittéutredare. Läs mer om deras slutsatser i blogginlägget på
vår webb. Senare under året arrangerade Byggmaterialindustriernas Brandutskott (som haft
ett intensivt arbete 2018) en workshop med Brandskyddsföreningen och RISE tillsammans
med bransch och Kommittén för Modernare Byggregler.
Även informationstillfällena på Inneklimatscenen under Nordbygg hade bra med publik och
rönte artiklar i fackpress. En här också på siten Informationscentrum för Hållbart Byggande.

Remissvaret till Kommittén för Modernare
Byggregler
Till listan över Byggmaterialindustriernas engagemang och som
föremål för intensivt kunskapsöveröringsarbete kan läggas
Kommittén för Modernare Byggregler. De började sitt
regeringsuppdrag under 2017. Kompletterande samtal har förts
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med kommittén som slutligen, lagom till semestrarna, kom med sina remissunderlag för
såväl loggbok som för resurseffektivt byggande och dessutom för klimatdeklaration för
byggnader.
Byggmaterialindustrierna har svarat att ”de borde kunnat be om bättre” och visat på att
branschen själva har kommit väsentligt längre än förslagen föreslår men också att en
europeisk samverkan vilket kommitténs förslag innefattar är avgörande för en hälsosam
konkurrensmässig framtid.
Följande slutsatser redovisade vi i remissvaret,
2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter
•

Fokus digital hantering

•

Utveckla hur förslaget ska implementeras

•

Nyttja nyttan med befintliga system

2018:23 Klimatdeklaration av byggnader
Byggmaterialindustrierna hänvisade till medlemmarnas remissvar från respektive
materialområdes organisation och från de tillverkande företagen.

SOU 2018:51 Resurseffektiv hantering av byggmaterial
…. Byggmaterialindustrierna stödjer förslaget att införa krav på innehållsdeklaration och
som nu i gällande och väl fungerande system i Sverige för byggvarudeklarationer (i dag
eBVD) ska innehållsdeklarationen vara baserad på vetenskapliga rön kopplat till gällande
lagstiftning (till exempel Reachlagstiftningen).
Byggmaterialindustrierna anser vidare att förslaget inte uppnår det uttalade syfte som
utredningen har ” Kommitténs uppdrag för detta delbetänkande är att utreda behovet av
styrmedel för att minska miljöpåverkan inklusive minskad spridning av särskilt farliga ämnen
under byggprocessen” eftersom vi saknar förslag på mer än kemiskt innehåll för
innehållsdeklaration det vill säga fler initiativ och incitament för återanvändning och
återvinning. Forskning- och utvecklingsprojekt är alltid bra men det finns redan en lång rad
dylika initiativ på marknaden.
Remissvaret i sin helhet på webben.

Läs mer om kommitténs arbete.
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Branschprojekt om digitalisering, samverkan och
miljöinformation
SBE – Smart Built Environment - Livscykelperspektiv

Utgångspunkter:
1. Miljöprestanda är en egenskap bland andra
2. Förbättringar görs samtidigt som man säkerställer att alla andra funktionella krav också
uppfylls
3. Optimeringar görs utgående från byggnadsverkets förutsättningar.
Projektet har identifierat såväl hinder att överbrygga som beräkningsmetoder och är
slutrapporterat, mer information publiceras på Smart Built Environments webb.

Obruten kedja av miljöinformation – i ett annat SBE-projekt har vi deltagit både
organisation och medlemsföretag med djupintervjuer om hur materialföretagen arbetar
med miljödata. Projektledarna från IVL presenterade resultat för Byggmaterialindustriernas
styrelse i Malmö i september och också de följdprojekt som startat om hållbara
affärsmodeller.

Retursystem Byggpall – Byggmaterialindustrierna var med och startade ett hållbart
system för användning av Byggpall för flera år sedan. Vi sitter nu med i
styrgruppen och under året kan vi konstatera att inflödet av returpallar
minskat vilket beror av dels att livsmedelsindustrin valt plastpall, en del
grossister egna system och att bristen får intressenter att hamstra pall.
Läs mer på Retursystem Byggpalls webb.

11

Miljöinformation
eBVD – den elektroniska Byggvarudeklarationen – är Byggmaterialindustriernas avgjort
största projekt med utveckling, underhåll, utbildning och marknadsföring av såväl formatet
som webbapplikationen.
eBVD är också källan för utveckling mot ett gemensamt branschsystem för att lämna och
hämta information och Byggmaterialindustrierna verkar för att reducera
registreringsinsatserna de tillverkande företagen ägnar enorma monetära och personella
resurser för.

Utvecklingsrådet för formatet eBVD
Den tidigare Föreningen för Byggvarudeklarationer upplöstes i juni och gav
Byggmaterialindustrierna ensamrätt att använda formatet och fortsätta driva utvecklingen
av byggvarudeklarationer mot löftet att inrätta ett utvecklingsråd av branschmedlemmar.
Ett första möte med ett stort antal intressenter hölls i november och projektet fortlöper
med remissförfarande och mindre arbetsgrupper under 2019.
Det första mötet användes för att berätta om
projektupplägget, klargöra en del frågeställningar om
format kontra system och att gruppdiskutera.
De huvudsakliga önskemålen om förändringar handlar
om att komma överens om haltgränser, att ändra
systemet för inmatning och struktur av fakta med
kategorisering i produktgrupper. En del företag önskar
lämna mindre information och en del vill lämna all
information de kan. Nästa steg blev en remiss till
deltagarna om behovet av ändringar per innehållsflik
och uppdelning i arbetsgrupper.
Här en kort sammanfattning på webben.

WEB-api:er för digital överföring av eBVD
Byggmaterialindustrierna äger tillsammans med IVL systemet för
inmatning, lagerhållning och versionshantering av eBVD. Johan
Aspelin, Anneli Kouthoofd och Pontus Alm sitter i styrelsen och
under 2018 har vi utformat avtal för digital överföring, etablerat
projekt för den digitala utveckling och haft utbildningar i systemhantering.
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Hållbarhet i sociala medier, blogg, Twitter, LinkedIn och webb
I närvaron på sociala medier och webb söker vi främst sätta Byggmaterialindustrierna på
kartan som källan till information om Rätt Material på Rätt Plats och med innovation som
bärande element. Blogg- och nyhetsinlägg under 2018 har till exempel handlat om det
förebyggande brandskyddsarbetet med Brandskyddsföreningen och RISE och utvecklingen i
branschen för fossilfria byggmaterial.
I december hade vi en 24-dagars-kalender om innovationer från Byggmaterialindustrierna
och Twitter- och LinkedIn-luckor. Den kan också ses som starten för att ännu tydligare både
kommunicera innovationer och hållbar
utveckling inom byggmaterialbranschen
framöver enligt Agenda 2030.
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Byggmaterialindustriernas medlemmar
Företagsmedlemmar
Betongindustri AB
Buildsmart Sverige AB
Celsa Steel Service AB
Cementa AB
Chimneytec AB
Combimix AB
EldochVatten AB
Foamking Sweden AB
Icopal AB
Ivarsson i Sverige AB – Etex Group
Kingspan Insulation AB
Knauf Danogips GmbH
Lindab Sverige AB
Moelven Wood AB
Monier Roofing AB
Nordic Waterproofing AB
Ruukki Sverige AB
Sand och Grus AB Jehander
Saint-Gobain Sweden AB, (Weber, Gyproc)
Medlemsorganisationer
Golvbranschen
Nordic Galvanizers
IKEM -Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Scandianvian Copper Development Association, SCDA
Svenskt Trä/Skogsindustrierna
Stålbyggnadsinstitutet
Swedisol
Svensk Betong
Svensk Byggplåt
Svensk Ventilation
Svenska Kyl och värmepumpföreningen
Sveriges Bergmaterialindustri
Sveriges Limleverantörers Förening
Sveriges Färgfabrikanters förening
Sveriges Tätskiktfabrikanters Förening
TMF - Trä- och möbelföretagen

Anneli Kouthoofd vd Byggmaterialindustrierna april 2019

