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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.
Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Branschen och medlemmarna
Byggmaterialindustrierna består av materialtillverkande företag och byggmaterialens
branschorganisationer och tillsammans är vi runt 900 företag. Byggmaterialföretagen i
Sverige omsätter 180 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 utvecklat en källa som tillgängliggör kunskap om alla byggmaterial.
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Verksamheten 2019
Position, vision och uppdrag
Byggmaterialindustrierna verkar för att kommunicera och förmedla byggmaterialindustrins
kunskap och positioner i branschgemensamma frågor. Styrelse och vd diskuterar och
uppdaterar varje år vision, specificerar uppdraget och prioriterar insatserna i förhållande till
tillgängliga resurser.
Byggmaterialindustriernas vision:

Vi är svensk byggmaterialindustris naturliga sektorsnod

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

Byggmaterialindustriernas uppdrag:
• kommunicera byggmaterialens avgörande betydelse för en hållbar samhällsbyggnad,
öka den generella kunskapen om byggmaterial, företagens forskning och innovationer
• synliggöra byggmaterialbranschens roll i ett mer digitaliserat byggflöde
• verka för enkla, tydliga och långsiktiga regler för att underlätta omställningar och ge
bättre förutsättningar för byggmaterialindustrin

Byggmaterialindustriernas styrelse och våra möten
Byggmaterialindustriernas styrelserepresentanter kommer från Sveriges stora tillverkande
företag och från branschens olika materialorganisationer. 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.
Byggmaterialindustriernas styrelse 2019 - 2020
Ordinarie ledamöter
Mats Öberg, fristående ordförande, tillträdde vid årsstämman 2019
Magnus Ohlsson, Cementa Andrew Kristensen, Saint-Gobain Weber AB
Bengt Widstrand, Icopal (avslutade sin medverkan pga ny tjänst i dec)
David Johnsson, Trä- och möbelföretagen TMF Jenny Adnerfall, Golvbranschen GBR
Britta Permats, Svensk Ventilation Mats Björs, Swedisol Katariina Raivio Pålsson, Knauf
Malin Löfsjögård, Svensk Betong Henrik Jansson, Sveff Mikael Axelsson, Moelven Wood
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Styrelsen har under 2019 haft fem ordinarie styrelsemöten samt årsmötet och
konstituerande som var den 9 maj i Saint Gobains lokaler i Stockholm.
Byggmaterialindustrierna deltar genom vd, styrelseledamöter och utskottsmedlemmar i ett
stort antal referensgrupper, branschprojekt och styrelser. Arbetet återges delvis här i
verksamhetsberättelsen och finns mer beskrivet på Byggmaterialindustriernas webbplats
www.byggmaterialindustrierna.se. Se också förteckning över engagemang i slutet av verksamhetsberättelsen

Byggmaterialindustriernas utskottsarbete
Vi samverkar inom Byggmaterialindustrierna i olika
ämnesutskott med specialister från medlemsföretag och
organisationer. Utskotten aktiveras vid så väl
strategiska som akuta frågor och för att utforma
Position Papers, bilda opinion, svara på remisser och
skriva debattartiklar.
Specialistutskotten behandlar; Brandsäkerhet,
Miljöinformation, LCA/EPD, Standardisering,
Byggkostnader, Färdplanerna Fossilfritt Sverige, ABM07
och Energi & Klimat.
Standardiseringsutskottet – samtalen i byggsektorgruppen och Svensk Byggnäring om SIS, nya
byggregler och vår egen inställning har fortgått under hela året och utskottet kommer aktivt delta i
det gemensamma branschprojekt som nu byggsamverkansgruppen beslutat starta inom IQ
Samhällsbyggnads program. Tanken är att utforma en grund för hur byggsektorn själva ser på hur
dels standardiseringsarbetet bör se ut och samverkan med SIS framöver och dels hur vi måste arbeta
med standardisering när Allmänna Råd tas bort ur byggreglerna. Utskottens medlemmar utgör vår
expert-och medverkansgrupp (vd, Svensk Ventilation, Svensk Betong och TMF:s
standardiseringsexperter).

Regelutskottet ABM - Positivt möte med Byggföretagen och Olof Johnson (som tyvärr slutade
under hösten) i det avseende att viljan och förtydliganden från Byggföretagen är att förhandlingen
denna gång måste bli bra och helt annorlunda mot 2007. Det blev också
väsentligt tydligare hur förhållandet mellan BKK:s parter och oss ser ut,
där vi har vårt avtalsförhållande med Byggföretagen. BKK:s uppgift är att
värna och visa dokumentet i sig. Vi har sänt löpande information till BKK
och utskottets inställning är att försöka förhandla ABM parallellt med
AB:t. AB:s remiss kommer i q2 och troligtvis blir det ett nytt AB 2021.
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Utskottet för Brandsäkerhet - Vårt gemensamma
Position Paper på plats och utskottet har främst under
årets senare del diskuterat seminarieplan inför
Nordbygg om vad som händer med nya BBR och
brandsäkerheten samt om hur Sverige rustat sig efter
olyckan i Grenfell Tower.
Utskottet har en fortsatt samverkan med
Brandskyddsföreningen och RISE. En debattartikel i
Byggindustrin om vårt arbete publicerades i
november.
Energi & Klimatutskottet - Vid ett av utskottsmötena
hade vi besök av Energimyndighetens ansvariga för
sektorsstrategierna där två är direkt intressant för oss
inom byggmaterialindustrin; Produktion i världsklass och
Resurseffektiv bebyggelse. Vi noterade tillsammans med myndighetsrepresentanterna att
byggmaterialindustrin inte tidigare fanns med i uppradning av åtgärder till förmån för byggprocesser
och byggteknik vilket ju är anmärkningsvärt. Arbetet i sektorsstrategierna går långsamt framåt.
Hållbarhetsutskottet - På Hållbarhetsutskottets möten 2019 diskuterades framför allt intentionen
och förhållningssättet för att kunna ena byggbranschen kring ett system med innehållsfakta. (Utdrag
ur PM från mötet nedan) samt cirkulär ekonomi och EU-kommissionens eventuella öppning av
Byggproduktförordningen. Vd har löpande kontakt med Boverket och Sara Elfving som också besökte
utskottsmötet :
Kraftsamling kring ett system med en källa för miljöinformation
Nuläget
I dagsläget har fastighetsägarna lämnat över till bedömningsföretagen för att sköta arbetet med att utvärdera
byggnadsmaterial. Kravställning och insamling sker ostrukturerat från olika håll vilket innebär att
byggmaterialtillverkarna får ett allt mer omfattande och kostnadsdrivande arbete.
Önskat läge
BMI önskar standardiserat system med ordning och reda där bedömning kan ske maskinellt och eventuellt
med tredjepartsverifiering av data. Övergripande mål är att leverera i linje med FN: s hållbara globala mål.
Hinder
Miljökriterier och redovisningsprinciper är inte harmoniserade och det finns starka kommersiella krafter som
driver på för att redovisa så mycket som möjligt. Pengar och prestige har investerats i de olika systemen.
Resurser
BMI är den samlande byggmaterialorganisationen för byggmaterialföretagen som äger informationen. Det är
svårt att runda BMI om vi håller ihop!
Aktiviteter
BMI behöver få med sig Fastighetsägarna på problembeskrivningen för att kunna arbeta vidare med en
lösning. Ett första steg skulle kunna var en studie finansierad av Smart Built Environment.

Påverkansarbete och branschprojekt
Utvecklingsrådets arbete för digital resurseffektiv framgång
Utvecklingsrådet för eBVD1.0 är inrättat för uppdatering av formatet för den elektroniska
byggvarudeklarationen. Det är dels på uppdrag av Föreningen för Byggvarudeklarationer som i
överenskommelsen om att Byggmaterialindustrierna fick ensamrätt över formatet lade till att
utveckling av formatet skulle startas 2018 och att tidigare intressenter i branschföreningen ska
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besluta om förändringar av formatet. Dels är det behovet av branschöverenskommelser kring
haltgränser och dels att enas kring åsikter om vad som ska deklareras som går hisnande fort i
digitaliseringstider.
Under året har vi haft tre stormöten och mindre gruppdiskussioner. En hög men pragmatisk nivå och
i god ton med fastighetsägare, tillverkare, arkitekter, entreprenörer och bedömningsföretagen runt
bordet. Efter remissvar om formatet kunde utvecklingsprojektet beskrivas som uppdelat i tre delar:
1- Det verkliga uppdraget med utveckling och
uppdatering av formatet/innehållet för
Byggvarudeklarationen eBVD1.0
2- Önskemålen om hur eBVD-systemet bör
anpassas för att motsvara olika
produktgrupper och användarvänlighet (faller
inte inom projektet utan blir en uppgift för
eBVD i Norden AB) samt instruktioner.
3- Det mycket, mycket större perspektivet – att
ena branschen kring ETT system! (SBE-projekt)
Irritation över bedömningsföretagen stärker vår intention att ta täten i miljöinformationen och vi
arbetar för en, observera EN, plattform för tillgänglig miljö- och klimatinformation. Inte minst inom
Smart Built Environments projekt med digital standardiserad data i ett bredare perspektiv. Viktigt är
att det är vi i byggmaterialbranschen som ska bestämma vilka faktanivåer som är såväl möjliga som
gynnsamma för framtidens produkt- och hållbarhetsutveckling. Viktigast av allt är att företagen har
kontroll över och äger sin data.
eBVD-systemet och eBVD 1.0
Licenstagare fortsätter att ticka in men vi skulle önska en högre tillströmning för att dels stärka
eBVD:s position och dels eBVD:s kassa för att kunna utveckla systemet
vidare. Vi söker tillsammans med IVL hela tiden projektbidrag och har till
exempel initierat ett med Boverket för kvalitetsgranskning. Det måste till
för att vi ska nå ett standardiserat övergripande sätt för läsnings- och
överföringsbar miljödata. GBR Golvbranschen och BASTA samt VVS-info var först ut med att erbjuda
faktaöverföring via WEB-api och vi uppmanar användarna att godkänna delning av sin information.
Tillsammans med VVS-branschen (tidigare iBVD-systemet) testar vi faktaöverföring från företagen in
i systemet vilket flera företag, till exempel i kemibranschen, efterfrågat.
Innovationer och medlemsnyheter – byggmaterialindustrin är fylld av hållbar inspiration
Vet ni om att vi publicerar medlemsnyheter löpande på webben? Dit kan alla medlemmar länka, ta
del av och sprida branschens kunskap och inspirerande
idéer om hållbara material. Vi kör också så gott det går i
sociala medier och på webben med att presentera 100
innovationer – häng med - och sprid budskapet om vår,
byggmaterialindustrins fantastiska värld!
Byggmaterialinnovationer

En årskavalkad av medlemsnyheter
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Nya riktlinjer för resurs- och avfallshantering – undertecknade i
branschsamverkan
Avfallsriktlinjerna som Byggföretagen ansvarar för och förvaltar
släpptes under våren och förutom att de är uppdaterade på
flera områden är vi nu fler parter som enats och skrivit under
på att hanteringen kan bli än bättre.
Byggmaterialindustrierna uppmuntrar förstås utvecklingen
och att den ska utformas och utföras med kunskap från
byggmaterialindustrin. Dokumentet är levande och aktuella
riktlinjer för information och spridning finns på
Byggföretagens hemsida.

Det här fotot av Okänd författare

Construction Products Europe (CPE) på besök tillsammans med grannländerna
I år var det vår tur att vara värd för mötet med de nordiska
byggmaterialorganisationerna och vår paraplyorganisation i Bryssel. Vi höll
ett dygnslångt möte i Malmö och Cementa, Knauf, BASTA och Fojjab (i
egenskap av företrädare för Färdplan Malmö) gästade i vårt program.
En stor skillnad mellan oss och grannländerna är vår höga byggtakt och allt
högre invånarantal (Finlands invånarantal på nedgång).
Tillsammans med Norge har vi fortsatt utbyte om digital standardiserad
information. De ligger, med stor hjälp av Norsk Standard, i framkant vad
gäller Co-Builders format och Guids. Vi siktar på stärkt samarbete i frågan.

BIM Alliance Byggmaterialgrupp – BMI om eBVD och resurseffektivitet
Stort intresse för byggmaterial- och digitalfrågan med en uppslutning av ett 60-tal materialföretag
och konsulter till BIM Alliance möte. Mårten Lindström gav en allmän bild av BIM och hur det
påverkar hela samhällsbyggnadssektorn och olika delbranscher. Väsentliga budskap är att stor
effektiviseringspotential finns i alla skeden, inte minst i förvaltningsskedet och att alla aktörer i
processen måste vara med.
Advokat John Hane från Foyen advokatfirma föredrog juridiska
förutsättningar, med speciellt fokus på valet av material och produkter. Den
ganska frekvent förekommande formuleringen ”produkt X eller likvärdig” är
inte förenlig med de övergripande principerna i det EU-direktiv som styr de
offentliga upphandlingarna. Eftersom ca 70 % av de som beställer
byggprojekt i Sverige är offentliga verksamheter har frågan en mycket stor
betydelse. Enligt Lagen om Offentlig Upphandling får tekniska specifikationer
inte innehålla hänvisningar till fabrikat, märke, ursprung etc. Johan Hane gav
en snygg ”radioövergång” till Byggmaterialindustriernas punkt om
materialbedömningar eftersom han på frågan om bedömningsverktygens
inverkan på konkurrensen dels menade att de har en negativ inverkan och
dessutom att ”de gör inte någon nytta – det är ju samma innehåll från början
oavsett dessa märkningar så det bör ni sluta med”.

Det här fotot av Okänd
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Dokumentationshysterin
Byggmaterialindustrierna presenterade synen på materialmärkningssystem under rubriken
”Dokumentationshysterin”. Det är bra och väsentligt att vi för fram vår åsikt brett så att den får
förankring i byggmaterialindustrin i stort och hos andra viktiga intressenter för
samhällsbyggnationen och BIM Alliance lyckades sammanfatta punkten bra:
Kraven på hållbarhet är givetvis väsentliga men man måste också tänka på att informationen ska
vara hållbar. Mycket pengar läggs på informationshanteringen och den allmänna principen ”allt till
alla” blir extremt kostsam och håller inte i längden. Byggmaterialindustrierna har gjort stora insatser
för att ta fram de elektroniska byggvarudeklarationerna eBVD, men fortsatt utvecklingsarbete
behövs. Internationella kopplingar är givetvis viktiga.
Kraven på detaljredovisning av alla ingående ämnen i produkter medför dubbelarbete, produkter
som redan är certifierade på ett sätt kan behöva beskrivas på nytt för att tillfredsställa kraven från
ett annat system. För materialtillverkare kan arbetsinsatserna kräva hundratals eller tusentals
arbetstimmar för uppgifter som ibland upplevs vara på alldeles för detaljerad nivå och ändå inte
bidrar till de övergripande hållbarhetsmålen, ”man silar mygg och sväljer kameler”. Bland annat
inom Smart Built Environment pågår arbeten som förhoppningsvis både kan tydliggöra ”kartan” över
olika system och bidra till mer målgruppsinriktad, hållbar och effektiv information.
Strategimöte i september med uppdaterat uppdrag och kreativitet kring cirkulära modeller
Hela styrelsen gick utanför den berömda boxen och släppte lös
konkreta idéer för nya hållbara och återanvändningsbara
produkter, från hopfällbara prefabricerade broar till fogfria golv.
Elise Grosse ledde den kollektiva hjärnan som sedan
sammanfattade medlemmarnas enkätsvar om
Byggmaterialindustriernas verksamhet. Fokusfrågor för framtiden
är standardisering, reglering, cirkulär ekonomi,
miljöbedömningsfrågan och önskad roll är språkrör,
branschföreträdare och kunskapsspridare. Lägg därtill dörrkil; inte
sällan blir det organisationens uppgift att sätta en fot i dörren så
att den hålls öppen även för byggmaterialindustrin att delta i sektorns samverkan och
informationsmöten med myndigheter och andra företrädare. Det är märkligt att
byggmaterialindustrin ibland glöms bort!

BASTADAGEN och vägledning registrering av hormonstörande ämnen
Förutom att vi Byggmaterialindustrierna vid BASTA-dagen
gavs tillfälle att presentera såväl grunden för vettigt
faktainnehåll och varför digital standardiserad
materialinformation är så viktigt för framtiden, var
byggmaterialföretagens föredrag enastående viktiga. Det är
avgörande med exemplen som visar på hur många andra
parametrar ett material ska hålla för än lag-, reglerings- och
dokumentationsmässiga som till exempel för olika väderlek,
närmiljö och brysk hantering.

Det här fotot av Okänd författare
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Propp FoU IQ Samhällsbyggnad och Sveriges Bygguniversitet
Vi har medverkat vid rundabordssamtal om innehåll och för framtagandet av det
sektorsgemensamma inspelet till forskningspolitiken för 2020. Vi tror på utveckling inom utrymmet
för cirkulära affärsmodeller, grundforskningens vikt på bygguniversiteten och på fortsatt utveckling
inom branschens gemensamma plattformar. Läs inspelet här.
Nya EN – SIS och Martin
Nya EN-standarden för hållbarhet hos byggnadsverk från TK 209 presenterades vid ett möte hos SIS
och här finner ni filmer därifrån; jag rekommenderar särskilt Martin Erlandssons.

Boverket hållbara samhällen och möjligheternas byggregler
Boverkets Byggråd har haft möte om bland annat byggreglerna men också om klimatdeklarationerna
och här läser ni mer, Boverket har också haft en heldag med devisen ”Bygg Hållbara samhällen med
plats för alla” – den diger dag från vision till pragmatisk diskussion om byggfusk och de nya reglerna
för vilka det är mycket tydligt att Allmänna Råd ska bort, viss del uppgår i författning och i övrigt ska
branschen ta hand om efterföljande. Här är presentationerna därifrån.
Årets remisser, insända under 2019, finns samlade på webben under flik ”Vårt Uppdrag och Våra Utskott”
Remissvar 2019

M2019 01776 R Remissvar Byggmaterialindustrierna 7 januari 2020
Citylab remissvar Byggmaterialindustrierna
Svarsfil BFS 2020-xx – dnr 6664-2017_BMI
DNR 2018 15804 Byggmaterialindustriernas Remissvar 20190426
Remissvar Sunda Hus 20190410
TACK FÖR ETT INNEHÅLLSRIKT ÅR
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Projekt, styrelser och samverkansgrupper
I följande styrelser och samverkansgrupper har vi deltagit under året. Antingen med vd som
deltagare eller/och tillsammans med representanter från medlemsföretag och
medlemsorganisationer.
eBVD i Norden AB styrelse och verksamhetsstyrning (vd, Johan Aspelin GBR ,Erik Österlund Sv Vent)
BIM Alliance och Byggmaterialgruppen
HSIV-gruppen Hållbart Samhällsbyggande i världsklass
Svensk Byggnäring
Boverkets Byggråd
Boverkets brandgrupp (Mats Björs Swedisol)
IVL Svenska Miljöinstitutets Hållbarhetskommitté
RISE certifieringsstyrelse
Byggsektorns färdplan – Fossilfritt Sverige
SIS Tekniska Kommitté 209 Hållbarhet hos byggnadsverk
Styrgrupp för Retursystem Byggpall
Smart Built Environment Nya affärsmodeller - Obruten Miljöinformation – Digital Supply Chain
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 & Klimat (Mats Björs)
Svensk Byggtjänsts styrelse
Utvecklingsrådet för eBVD1.0

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
Moelven Wood AB
Monier Roofing AB
Nordic Waterproofing AB
Ruukki Sverige AB
Sand och Grus AB Jehander
Saint-Gobain Sweden AB, (Weber, Gyproc)

Medlemsorganisationer
GBR 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
Sveff - Sveriges Färg och Limleverantörers Förening
Sveriges Tätskiktfabrikanters Förening
TMF - Trä- och möbelföretagen

Anneli Kouthoofd vd Byggmaterialindustrierna mars 2020

