Verksamhetsberättelse 2017

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

Branschen och medlemmarna
Byggmaterialindustriernas medlemmar är företag som tillverkar eller på annat
sätt arbetar med byggmaterial i Sverige. Vi är cirka 850 medlemmar
direktanslutna företag och/eller företag anslutna via respektive byggmaterials
branschorganisation.
Tillsammans omsätter byggmaterialföretagen i Sverige omkring 165 miljarder
kronor per år och sysselsätter 53 000 personer runt om i landet.
Byggmaterialindustriernas medlemsföretag står för innovationskraft, unika
industriprocesser och ett ansvar för att utveckla och informera om hållbara
materiallösningar.

Verksamheten 2017
Byggmaterialindustriernas styrelse och våra möten
Byggmaterialindustriernas styrelserepresentanter kommer från både Sveriges
stora tillverkande företage och från de olika materialdisciplinernas
organisationer. Sammansättningen utgör en mycket god samverkansgrund för
de övergripande frågeställningarna Byggmaterialindustrierna verkar kring, så
som nationella lagar, EU-direktiv, handelsavtal, klimat- och hållbarhetsmål.
Byggmaterialindustriernas styrelse
Ordinarie ledamöter
Ola Månsson, fristående ordförande, tillträdde vid årsstämman 27 april 2017
Magnus Olsson, Cementa
Peter Hamberg, Saint-Gobain Sweden AB tillträdde vid styrelsemötet i
september 2017 och ersatte:
Lars-Erik Edgarsson, Saint-Gobain Sweden AB som gick i pension juni 2017
Christian Svensson, Lindab
Bengt Widstrand, Icopal
David Johnsson, Trä- och möbelföretagen TMF
Jenny Arnoldsson, Golvbranschen
Britta Permats, Svensk Ventilation
Mats Björs, Swedisol
Suppleanter
Katariina Raivio-Pålsson, Knauf Danogips
Mikael Axelsson, Moelven Wood
Martin Flodihn, Ruukki Sverige
Malin Löfsjögård, Svensk Betong
Henrik Jansson, Färg- och limleverantörerna
Styrelsen har under 2017 haft sex ordinarie styrelsemöten inklusive årsmötet
som var den 27 april i Stockholm. Byggmaterialindustrierna deltar genom vd,
styrelseledamöter och utskottsmedlemmar i ett stort antal referensgrupper,
branschprojekt och branschstyrelser. De återges här i verksamhetsberättelsen
och de finns beskrivna på Byggmaterialindustriernas webbplats
www.byggmaterialindustrierna.se.
Genom att delta i dessa möten och referensgrupper bereds vi möjlighet att ge
byggmaterialbranschens synvinkel, delge vår expertkunskap och påverka frågor
kring till exempel byggmaterialhantering 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.
Verksamhetsåret 2017 har vi, kansli, styrelse och utskottsdeltagare från
medlemsföretagen ägnat åt huvudsakligen följande områden som givetvis
sammanfaller med varandra: Position – Påverkan – Miljöinformation

Position
Strategi- och effektivisering Byggmaterialindustrierna
Vi verkar i de stora övergripande frågorna men i en liten organisation.
Styrelsen och vd har under hösten tagit fram en tydligare vision, uppdrag och
plan för prioritering av insatser 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 NODrubrikerna:
N ätverkscentrum
O pinionsbildning
D en politiska arenan
Byggmaterialindustriernas uppdrag:
 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

Projekt, styrelser och samverkansgrupper
BIM Alliance och byggmaterialgruppen
Projektet Hållbart Samhällsbyggande i världsklass
Nätverket Svensk Byggnäring
Boverkets Byggråd
Boverkets brandgrupp
IVL Svenska Miljöinstitutets Hållbarhetskommitté
RISE certifieringsstyrelse
SIS Tekniska Råd för Bygg och Anläggning
SIS Tekniska Kommitté 209 Hållbarhet hos byggnadsverk
Styrgrupp för Retursystem Byggpall
Samverkan för Byggvarudeklarationer
Smart Built Environment Livscykelperspektiv och Obruten Miljöinformation
SGBCs Utvecklingsråd
BASTAs Marknadskommitté
BASTAs Vetenskapliga Råd
Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd
Nordbyggs arrangörsgrupp
Svenskt Näringslivs styrelse
Svenskt Näringslivs arbetsgrupp för energi och klimat
Svensk Byggtjänst
I dessa styrelser och samverkansgrupper har vi deltagit under året. Antingen
med vd som deltagare eller/och tillsammans med medlemsföretag och
medlemsorganisationer.
Året 2017 hade Byggmaterialindustrierna också föredrag- och
debattdeltagande på bland annat Småhusdagarna, Byggforum 2017,
Stålbyggnadsdagen, Vägen till ett giftfritt samhälle och i Almedalen.

Byggmaterialindustrierna bygger hållbara hus med BI och Fastighetsägarna

Till listan över engagemang kan läggas Kommittén för Modernare Byggregler
som började sitt regeringsuppdrag under året. Deras rundabordssamtal och
referensgruppsmöten har förstås prioriterats under året och tillsammans med
våra medlemsorganisationer och utskott har vi bland annat gett följande inspel
(här nedkortat – se webb):
Övergripande inför kommitténs viktiga arbete.
Bra med kommittén och våga ändra nu
Vi vill framhålla värdet av den översyn kommittén nu ska göra och tillfället att
verkligen utforma byggreglerna till moderna, begripliga och användarvänliga,
ta tillfället i akt!
Följ byggprocessens steg och ge tillgång till erforderliga dokument
Ja, Boverkets byggregler behöver blir modernare. De behöver anpassas till dels
byggprocessens steg och stödja den industriella processen och dels följa
utvecklingen inom IT och digitaliseringsområdet. De dokument, regler och
standarder etc. som hänvisas till i BBR, ska vara kopplade till processen och
verktyget. (Inte så långt som till monteringsanvisningar utan mer övergripande
dokument.)
Enklare struktur och tydliga exempel med bättre begriplighet
Strukturen ska vara enklare att hitta i, till exempel att kunna välja reglerna för en
viss typ av byggnad och hitta vad som gäller för den och inte behöva läsa resten.
(Generellt har BBR en betoning på bostäder men det är ju likväl lokaler och
andra byggnader.) Vi anser att de allmänna råden måste förtydligas.
Tydligare nomenklatur och begriplighet - Bör SKA bort
Det ”allmänna rådet” innehåller ofta idag ordet ”bör” i exemplet på utförande
för att uppfylla en regel. Det misstolkas ibland till att man får lov att välja bort
det. Ordvalet måste ersättas så att det blir tydligt.
En utökad flexibilitet och inga detaljkrav

Påverkan
Samverkan, nätverk och branschprojekt – ett axplock
Påverkansarbetet rivstartade i januari i samband med möte Svenskt Näringslivs
arbetsgrupp Energi & Klimat och vi deltog i både hearing om regeringens
synpunkter kring EU-kommissionens vinterpaket och ändringar i EED och EPBD
samt remissyttrande inför mötet i Bryssel. Byggmaterialindustrierna har också
deltagit i Svenskt Näringslivs vd-möten under året.
Byggmaterialindustriernas synpunkter EED och EPD
Vi har lämnat in remisser i samverkan och samråd med övriga organisationer
och medlemmar och bland annat under året: om NNE-kraven, cirkulär ekonomi
och Miljöbyggnad 3.0 och en rad inspel till Kommittén för Modernare
Byggregler. Vi utgör i många fall referensgrupp i rundabordssamtal med
inrapportering från gemensamma sittningar och diskussioner i
Byggmaterialindustriernas utskottsgrupper.
Remisser och inspel från Byggmaterialindustrierna

Branschprojekt om digitalisering och miljöinformation
SBE – Smart Built Environment
Livscykelperspektiv – Rätt konstruktion med rätt
funktion på rätt plats. I workshops och vid genomgångar
deltar Byggmaterialindustrierna i referensgruppen i
projektet om det viktiga livscykelperspektivet.
Bland annat har projektet tagit fram ett förslag på hur man kan beskriva vilken
kvalitet en EPD/miljövarudeklaration har, vilket är speciellt viktigt om dessa
EPD:er ska användas för jämförelser av material på olika sätt. De är uppdelade
i följande aspekter: jämförbarhet, representativitet, exakthet,
granskningsalternativ och riskpotential.
Obruten kedja miljöinformation – i ett annat SBE-projekt har vi deltagit också
med medlemsföretag med djupintervjuer om hur materialföretagen arbetar
med miljödata.
Retursystem Byggpall – Byggmaterialindustrierna sitter i styrgruppen och i
Byggpalls kommunikationsråd. Under perioden har diskuterat inriktning och
samverkan för Returpalls arbete som är välstrukturerat och förankrat i
branschen. Ambitionen är att utöka antalet pallar och medvetandegraden om
systemet på byggplatserna.

Under året har vi släppt en rapport som visar att Retursystem Byggpall är ett
utmärkt exempel på cirkulär ekonomi i byggbranschen där ekonomi och miljö
går hand i hand med mycket enkla medel. Att returnera pallar resulterar både i
minskat klimatavtryck och stora ekonomiska besparingar. Resultaten bygger på
en livscykelanalys där olika konkurrerande palltyper jämförts. (Rapporten)

Miljöinformation
eBVD – den elektroniska Byggvarudeklarationen, Byggmaterialindustriernas
avgjort största projekt med utveckling, underhåll, utbildning och
marknadsföring av såväl formatet som webbapplikationen. Fördel eBVD.
eBVD-systemet är en webbapplikation som möjliggör digital hantering och
digital inläsning och där företagen registrerar och lagrar sina
byggvarudeklarationer. Systemet äger Byggmaterialindustrierna tillsammans
med Svenska Miljöinstitutet (IVL). Utvecklingen av systemet har under året
handlat om hur företagsadministratörerna administrerar tillgång till
underleverantörer och hur man kan sekretesskydda vissa uppgifter och delge
vid affärsöverenskommelse med kunden. Utbildning av eBVD-verktyget har
skett genom webbinarier som också finns att tillgå på webben. eBVD 1.0 är det
av branschen överenskomna formatet om hur byggbranschen ska deklarera
produktinnehåll och förvaltas av en samverkansgrupp efter Kretsloppsrådet.
Varaktigt hållbart material är Byggmaterialindustrins viktiga hörnpelare och
lika viktigt är spårbarhet och varaktig hållbar information som vi också anser
ska hanteras med respekt och med vetenskapligt förankrade kriterier av bland
andra bedömningsföretagen. Under året har vi skrivit en rad artiklar i ämnet
och arbetar för fortsatt digital överföring och öppen korrekt uppdaterad
information.
Artiklarna finns i vårt nyhetsrum och på webben.
Välkomna till Byggmaterialindustriernas innovationsrika värld!
Anneli Kouthoofd, vd Byggmaterialindustrierna mars 2018

Byggmaterialindustriernas medlemmar
Direktanslutna företag
Betongindustri AB
Buildsmart Sverige AB
Celsa Steel Service AB
Cementa AB
Chimneytec AB
Combimix AB
Foamking Sweden AB
H+H Sverige 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 som också anslutit sina medlemsföretag kollektivt
Golvbranschen
Nordic Galvanizers
IKEM -Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Scandianvian Copper Development Association, SCDA
Skogsindustrierna
Stålbyggnadsinstitutet
Swedisol
Svensk Betong Svensk Byggplåt
Svensk Ventilation
Svenska Kyl och värmepumpföreningen
Sveriges Bergmaterialindustri
Sveriges Limleverantörers Förening
Sveriges Färgfabrikanters förening
Sveriges Tätskiktfabrikanters Förening
Trä- och möbelföretagen TMF

