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Byggevareindustriens Forening 
– for en sterk norsk byggevareindustri 

Byggevareindustriens Forening er en selvstendig bransjeforening etablert i 1969 og er tilsluttet 
Byggenæringens Landsforening (BnL) og næringslivets Hovedorganisasjon. Foreningens medlemstall er 
ved utgangen av 2017 201 bedrifter.

Medlemmene hadde en omsetning på ca. 25 mrd. kroner og vel 7.000 ansatte.

Byggevareindustriens Forening er en materialuavhengig forening som samler et bredt spekter av 
byggevareprodusenter og med det representerer ca. 25% av all produksjon av varer til byggenæringen.

Overordnede mål for Byggevareindustrien
Vi skal være en anerkjent, toneangivende og selvstendig forening der vi synliggjør 
og sikrer norske produkter og produsenters fortrinn mot markedet der vi jobber for: 

•	 effektive og rettferdige konkurransevilkår for merkevareleverandører - og en rasjonell 
verdikjede som styrker valgmuligheter til kjøpere og brukere av byggevarer

•	 et seriøst byggevaremarked med styrket operativt tilsyn og kontroll – lokalt og 
sentralt

•	 å øke materialenes betydning i bygg og anleggs miljøvurdering og bidra til å 
redusere produsentenes kostnader med miljødokumentasjon

•	 å forenkle og forbedre vareeiernes informasjonslogistikk inn mot aktører i 
verdikjeden og myndigheter

•	 å synliggjøre industriens omfang av innovasjon, forskning og utvikling og 
øke tildelinger til byggevareindustrien fra virkemiddelapparatet 
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Leders 
oppsuMMering  
av 2017

Også gjennOM 2017 har Bygg- Og anleggsnæringen 

OppleVd Vekst. dette gjør sitt til at også norsk byggevarein-
dustri har hatt en positiv utvikling.

det har de siste fem årene vært en jevn vekst og gjennom-
gående meget godt bygg- og anleggs marked i norge. det er 
særlig bolig og infrastruktur som inntil nylig har vært de ster-
keste driverne i tillegg til offentlige bygg.
en svak norske krone som har vedvart siden slutten av 2014, 
har gjort sitt til at norsk industri har styrket sin konkurranse-
evne. en svekket norsk krone gir seg imidlertid også utslag i 
svekkede marginer for virksomheter som importerer råvarer i 
utenlandsk valuta. dette påvirker inntjeningen i hjemmemar-
ked, men gir og muligheter for å øke sin eksport til bl.a. sverige 
som vår nærmeste handelspartner innen byggevarer.

Byggevareindustriens omsetningsstatistikk for 2017 viste en 
økning på 3,3 % sammenlignet med 2016. ssBs bygge- og 
anleggsstatistikk viser til en noe høyere økning med 5,4 %. 
dette kan skyldes utvalget bedrifter som er med og for hvilke 
markeder de er mest eksponert. det er også store regionale 
variasjoner som kan slå ut.

trenden de siste årene med økt fokus på digitaiisering i hele 
næringen fortsetter. For byggevareprodusentene vil dette 
bety endrede markedsbetingelser der behovet for korrekt og 
tilgjengelig vareinformasjon stadig blir viktigere. det snakkes 
mye om betydning av å kunne gjøre tilgjengelig produktegen-
skaper og annen dokumentasjon. så langt er det særlig byg-
gevarekjedenes behov for informasjon til sine netthandelsløs-
ninger som har vært en driver. vi ser også at en del offentlige 
byggherrer styrker sin satsning på digitalisering av byggepro-
sesser som fremover også vil ha behov for digital vareinfro-

masjon. Her kan vårt deleide selskap norsk Byggetjeneste (50 
%) med sin noBB-database ta en posisjon fremover. noBB har 
vært essensielt i den digitale samhandlingen mellom industri 
og handel i snart 30 år, og vil kunne være en solid mulig felle-
skomponent mot andre deler av næringen.

Byggevareindustrien tar også stadige steg for en miljømessig 
mer bærekraftige Bae-næring. antallet epd’er på byggsiden 
økte i 2017 med nær 30% og stadig nye produkter og pro-
dusenter tar dette i bruk for å dokumentere sine miljøegen-
skaper.

et nytt element i det «grønne skiftet» i 2017 var målsetnin-
ger på «fossilfrie byggeplasser». særlig oslo kommune har 
vært offensive, og her har vi sammen med eBa vært med å 
bidra til at oslo har kunne sette ambisiøse og realistiske mål.

vi har også vært bidragsyter til et diBK-initiativ på tilsyn 
for bedre byggkvalitet. sammen med BnL, eBa og Bygg-
mesterforbundet har vi gitt innspill på ulike alternative 
modeller for å øke kvalitet og hyppighet på tilsyn i 
byggesak som også er et av våre strategiske mål.

vi ser frem til å kunne bidra for en fortsatt sterk 
norsk byggevareindustri i en bærekraftig norsk 
byggenæring.

Byggevareindustriens omsetnings statistikk for 2017 
viste en økning på 3,3 % sammenlignet med 2016. 
ssBs bygge- og anleggsstatistikk viser til  
en noe høyere økning med 5,4 %.

Øyvind skarholt
daglig leder
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styre og KoMiteer
Bjørnar gulliksen  adm.dir. isola as (styreformann)  
arne Jebsen  adm.dir. Hunton Fiber as (viseformann)
 
styremedlemmer:
Jørn-andre Hammer   adm.dir. asak as
Kristin røed-eriksen   adm.dir. saint-gobain Byggevarer as
Morten andersen   adm.dir. rockwool as
audun Harridsleff   adm.dir. Contiga as
Jan erik engebretsen   salgsdirektør-Bygg norden, Jackon as

Foreningens valgkomité:
trond Hagerud, Mapei as (formann)
Bjørn petersen, Hey’di as
Johan Wigestrand, go Betong as
   

 

adMinistrasJon
Byggevareindustrien hadde i utgangen av 2017 3 ansatte, Øyvind skarholt, trine dyrstad pettersen og nini Mollatt.

representasJon i andre Fora
styret i epd norge   Øyvind skarholt (styreleder)
styret i Building sMart norge  Øyvind skarholt
styret i gs1   Øyvind skarholt
standard norges komite for BiM-standard  Øyvind skarholt
diBK forum for markedstilsyn:   Øyvind skarholt
sinteF Byggforsks tilsynskomité:  Øyvind skarholt
standard norges Komite for energieff. i bygg  trine dyrstad pettersen
epd norge Brukerforum:   trine dyrstad pettersen (leder)
ngBCs strategiske rådgivningsgruppe  trine dyrstad pettersen
Miljødirektoratets råd for produktregisteret:  rannveig Landet (på vegne av nHo og Byggevareindustrien)
styret i Kontrollrådet:   Johan Wigestrand (formann)

   
Foreningen er medlem av:
➔ norwegian green Building Council
➔	 BuildingsMart norge
➔	 standard norge
➔ næringslivsringen ved ntnu
➔ Fagrådet for våtrom
➔ Construction products europe

oM Byggevareindustriens Forening    eierinteresser 

nOrsk Byggtjeneste as  
Byggevareindustrien har en eierandel i norsk Byggtjeneste (nBt) på 50 %, mens det øvrige er fordelt med 16 % på virke 
Byggevarehandel og 34 % på BgF-fondet (Bygningsartikkel grossistenes Forening).

selskapets mål er å være den ledende aktør innen produkt- og kunnskapsbasert informasjonsformidling mellom aktørene i 
byggenæringen. nBt har to hovedforretningsområder, henholdsvis byggevarebasen noBB og området plan som omfatter 
utvikling og salg av bygglitteratur, regelverksprodukter og planverktøy. 

Byggevareindustrien er representert i selskapets styre med:
Jon Karlsen, (glava as), Bjørnar gulliksen (isola as) og Øyvind skarholt. de øvrige representanter i styret er Carl otto Løvenskiold 
(BgF), asbjørn vennebo styreleder (BgF) og Knut strand Jacobsen (virke Byggevarehandel).

Bygg reis deg as  
Byggevareindustrien eier 51 % av aksjene i Bygg reis deg as og BgF-fondet 49 %.

i 2017 ble Bygg reis deg arrangert med over 42.000 besøkende over 4 dager. Messen samlet et bredt spekter av utstillere og 
hadde også et stort konferanseprogram som med over 4.000 deltagere. evalueringen viser at messen gir stadig større utbytte 
til utstillerne og man tiltrekker seg relevante besøkende. det ble også gjennomført ulike norgesmesterskap og utdeling av 
byggenæringens ærespris.

Byggevareindustrien er representert i selskapets styre med Jan Halstensen, Kristin røed-eriksen (saint-gobain Byggevarer as) 
og Øyvind skarholt. Fra BgF-fondet sitter Carl otto Løvenskiold, asbjørn vennebo og eirik grønlie i styret.
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Mens det i 2016 var betongområdet som opplevde sterkest 
vekst så har det i 2017 vært sterkest utvikling innenfor øvrige 
byggevarer og trebaserte produkter.
 Byggevareindustriens salgsstatistikk for 2017 viste en 
økning på 3,3 % fra 2016. utvalget på 20 selskaper som er 
med i statistikken hadde en samlet innenlandsk omsetning 
på over 10 mrd. noK. ssBs bygge- og anleggsstatistikk 
rapporterte om en økning på 5,4 %.
 sett bort fra januar som var meget sterk ift. 2016, har det 
måned for måned vært relativt lik utvikling i 2017 som for 

2016. den sterkeste veksten hadde man i første halvår som lå 
på nær 5%.
 utviklingen innenfor de ulike varegruppene bærer preg av 
at produsenter innenfor betong opplevde svakere vekst enn 
øvrige byggevarer.
 på byggsiden er det gikk aktiviteten på igangsetting 
ned både for boliger og næringsbygg gjennom 2017 (kilde; 
prognosesenteret)i boligmarkedet ned med en sterk driver samt 
rot-markedet som har stabil jevn vekst. dette kompenserte for 
et fortsatt noe svakere aktiviteten innenfor næringsbygg.

ssB har i 2017 lagt om sin struktur for hva som defineres 
som byggevarer. dette har gjort det vanskelig å gjøre 2017 
sammenlignbar med foregående år.

BransJen og MarKedet import og eksport

Kilde; 
Byggevareindustriens 
salgsstatistikk for 
innenlandsk salg av 
byggevarer, ikke justert 
for prisstigning (Kpi).

Kilde; ssB – bearbeidet av prognose senteret
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MedLeMsMØter 
Byggevaredagen 2017 ble arrangert på oslo plaza 4. mai der 
tema var «grønne forretningsmuligheter». Konferansen fikk 
gode evalueringer, men litt svakere besøk enn tidligere. denne 
konferansen som har vært arrangert sammen med virke 
Byggevarehandel i over 15 år vil nå vurderes da det har vært 
utfordrende å få med flere av de sentrale kjedene som besø-
kende, som igjen gjør denne møteplassen mindre interessant 
for indusitrien.

Byggevareindustriens generalforsamling ble avholdt 31. mai 
ifm. medlemsmøte på Holberg konferansesenter der digitalise-
ring var tema der vi hadde et samarbeid med norsk trevare.

26. – 29. oktober arrangerte foreningen sin årlige studietur 
som denne gang gikk til roma med ca. 60 deltagere. thomas 
thiis-evensen deltok som faglig leder og vi hadde mottakelse 
i ambassadørens residens med foredrag om italia og italiensk 
næringsliv. i tillegg ga egne ressurser et innblikk i sine 
erfaringer med italiensk forretningsliv.

Foreningens årlige høstmøte ble avholdt i oslo 16. november 
med 50 deltagere med ulike innledere knyttet til temaer som 
kjede- og handelsutvikling, miljøsatsning i veidekke, det politiske 
landskapet og den generelle økonomiske utvikling.

Faste utvaLg
 
teknisk FOruM
For å følge opp regelverk, standardiseringsspørsmål og 
produktkrav har Byggevareindustrien et teknisk utvalg 
kalt—”teknisk Forum”. Forumet har hatt 4 møter gjennom året 
med fokus på utvikling og aktiviteter i næringen knyttet særlig 
til revisjon av byggevareforordning, ulike initiativ vedr. miljø 
og miljøegenskaper og vareinformasjon. i 2017 kom det også 

et nytt initiativ fra oslo kommune som har høye ambisjoner 
om fossilfrie byggeplasser der foreningen innledet et tett 
samarbeid med enterprenørforeningen Bygg og anlegg (eBa). 
i alle møter har vi hatt gjesteforedrag som har gitt deltagerne 
oppdateringer innenfor ulike temaer som er av interesse for 
tekniske ansvarlige blant våre medlemmer.

digitalt FOruM
digitalt forum ble etablert i 2016 og vil fortsette å være 
den åpne møte- og informasjonsplassen for vår medlemmer. 
digitaliseringen av byggenæringen er et område som 
vi forventer kraftig utvikling og som vil påvirke oss som 
produsenter og eiere av vareinformasjon. Markedets tilgang 
til vareinformasjon eiet av produsentene har alltid vært et 
viktig område for Byggevareindustrien. Med vårt eierskap i 
norsk Byggtjeneste og noBB har dette vært en viktig arena 
og kanal inn mot distributørene men som man også ser er 
relevant for resten av næringen. vi ser at det for produsenter 
og leverandører i en mer digitalisert næring vil være stadig 
viktigere å sikre eierskap og kontroll på egne varedata og 
effektiv distribusjonen av disse. 

standardiseringsutValg FOr elektrOnisk handel
i standardiseringsprosjektet som ble initiert av trelast– og 
Byggevarehandelens Fellesorganisasjon (nå virke Byggevare-
handel) ble i 2009 via en avtale mellom Byggevareindustrien 
og tBF, etablert som et samarbeidsprosjekt. våre representan-
ter i standardiseringsutvalget i 2017 er; terje Bredesen (glava 
as), steinar Hovland (Moelven asa), roy Kenneth grundtjern 
(Byggma as) og Øyvind skarholt (Byggevareindustrien). i 2017 
har su vært involvert ifm. berikelsen av noBB med produk-
tegenskaper samt at vi var med å utvikle ny standard som 
muligjør elektronisk bestilling fra byggeplass der kunden kan 
angi hvor i bygget/på prosjektet byggevarene skal monteres/
leveres.

aKtiviteter i  
Byggevareindustriens  
Forening
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arBeidsoMrÅder 

Markedstilsyn
vi mener at en av de største truslene mot et seriøst bygge-
varemarked er direkteimport av byggevarer der den utførende 
har med seg egenimporterte materialer i leveransen. disse 
produktene finner man ofte ikke i byggevarehandelen eller de 
etablerte kanalene.

Høsten 2017 etablerte diBK et prosjekt om tilsyn for bedre 
byggkvalitet. diBK gjennomfører en utredning av tilsynsformene 
i byggenæringen, dvs. tilsyn med sentral godkjenning, 
kommunalt tilsyn og markedstilsyn. Hensikten med utredningen 
er å vurdere hvordan effekten av tilsynene kan bedres, slik at 
tilsynet i større grad kan bidra til økt byggkvalitet. Her deltok vi 
sammen med BnL, eBa og Byggmesterforbundet og ga innspill 
på følgende alternative modeller for å øke kvalitet og hyppighet 
på tilsyn i byggesak:
i.  privatisert bransjetilsyn etter el-tilsyns modellen
ii.  statlig tilsyn ved en regionalisering av diBK
iii.  utvide og videreutvikle dagens uavhengige kontroll.

energi Og MiljØ
BreeaM nor som klassifiseringsverktøy for byggs miljøpresta-
sjon fortsetter å styrke sin posisjon. det samme gjør epd’er 
som er vår foretrukne metode for å dokumentere byggevarers 
miljøpåvirkning sett i livsløpsperspektiv. epd-progarmmet 
som har vært etablert i norge siden 2002 opplevde i 2017 
en vekst på nær 30 % fra 2016. i tillegg til en økning i antall 
epd’er ser vi stadig nye produktområder som satser på epd 
som sin løsning. vi ser også en kraftig økning i bruk av verktøy 
for å kunne lage prosjektspesifikke epd’er. på dette området er 
betongnæringen helt i front og det jobbes nå videre med hvor-
dan man skal kunne tilrettelegge enda bedre for miljørådgivere 
slik at disse kan foreta gode miljøvurderinger på sine prosjekter 
basert på korrekte fakta.

vi har også vært aktive i ny standard for miljøvurdering av 
bygg.

det to-årige prosjektet «Broen mellom epd og BiM» som ble 
etablert i 2016 med støtte fra Husbanken løper fortsatt og vi 
ser nå gode muligheter for at prosjektet skal kunne forenkle 

prosjekteringen og bygging med lave miljøbelastninger der 
miljøinformasjon om byggevarene kobles til bygningsinforma-
sjonsmodellen og egnede beregningsverktøy.

inFOrMasjOnslOgistikk
et av våre strategiske mål er å sikre produsentenes interesser 
som eier av digital vareinformasjon. så langt har den sterkeste 
driveren for å gjøre tilgjengelig digital vareinformasjon vært 
byggevarekjedenes økende fokus på netthandel. Her er noBB 
en sentral kilde og løsning for å sikre effektiv distribusjon 
av digital vareinformasjon. Maskinlesbare beskrivelser av 
produktegenskaper vil være sentrale for netthandelsløsinger 
og verktøy for prosjektering. For at produsentene skal kunne 
ha en entydig måte å gjøre dette på vil vi i norge basere oss 
på buildingsMart sin dataordbok (Building smart data dicti-
onary – bsdd). i tillegg kobles dette mot den internasjonale 
etiM-klassifiseringen. i august 2017 startet noBB med å få 
produsenter til å berike sin produkter i databasen med relevante 
egenskaper basert på dette.

en av utfordringene vi opplever innenfor området informa-
sjonslogistikk er at det kommer krav fra markedet om å berike 
egne proprietære bedrifts eller bransjeløsninger. dette er en 
ikke ønsket utvikling og er en risiko for at produsenter må 
berike mange ulike løsninger med samme produktinformasjon 
men i ulike formater. dette er den største samlede utfordring 
der vi gjennom 2017 har innledet et tett og godt samarbeid 
med andre leverandørgrupperinger inne for bl.a. rør og elektro 
som også har egne bransjedatabaser (eFo på elektro og 
nrF på rør). Her er den største utfordringen leverandører av 
sluttbrukerløsninger som bygger nye proprietære løsninger 
og varedatabaser som ikke baserer seg på eksisterende tilgjen-
gelig informasjon.

prognoser og statistiKKer
Byggevareindustrien har en løpende avtale med prognosesen-
teret om prognosesamarbeid sammen med BnL.

Byggevareindustriens egen salgsstatistikk distribueres månedlig 
og er en viktig indikator for bransjen der den enkelte produsent 
kan sammenligne seg opp mot bransjesnittet løpende månedlig. 
Hvert kvartal sendes det ut statistikk for import/eksport basert 
på ssB-tall som er bearbeidet av prognosesenteret.

Foreningen utarbeider en årlig rapport 
som viser utvikling på resultat og avkastning 
for segmentene industri, entreprenører og 
byggevarehandel basert på 30 selskaper innenfor 
hvert segment som vi har fulgt siden 2003.

vår årlige rapport som viser utviklingen til 
byggevarekjedene i norge ble distribuert med 
et fakta ark pr kjede ift. nøkkeltall, særtrekk og 
kontaktpersoner som også er forbeholdt vår 
medlemmer.. 

ForsiKringer 
Byggevareindustrien tilbyr våre medlemmer  
som det er aktuelt for å benytte seg av  
nHo Forsikring og nHo tjenestepensjon  
som har avtale med storebrand.
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a
alloc as
alltid Betong as
arbor as
asaK as
asaK Miljøstein as
asaK ringerike as
as vikan Betong

B
Berg Betong as
Block Berge Bygg as
Boen Bruk as
Brødrene sunde as
Building Material Corporation as
Byggma asa

C
Celsa nordic as
Christiania spigerverk as
Con-Form as
Contiga as  

e
element nor as
elementpartner as

F
Fibo-trespo as
Forestia as
Førde sementvare as

g
glava as
go Betong as
glasopor as

h
Helgeland Betong as
Helgeland Ferdigbetong as
Helgeland Holding as

Helgeland plast as
Hey’di as
Huntonit as
Hunton Fiber as

i
icopal as
isola as   

j
Jackon as
Jarel as
Jaro as
Jatak Kaupanger drift as

k
Kebony norge as

l
Lett-tak systemer as
Lindab as
Litex as

M
Malthus as
Mapei as
Midt-norsk Betong verdal as
Monier as  

n
nobi norsk Betongindustri as
norcem as
nordic isoelementer as
nordic Crane as
norBetong as
nordland Betong as
norgips norge as

O
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internasJonaLt saMarBeid  
– Construction products europe

Byggevareindustrien er medlem av den europeiske 
byggevareorganisasjonen Construction products europe – Cpe 
og Øyvind skarholt har vært foreningens representant i styret 
i 2017. Cpe har sekretariat i Brüssel.

Cpe konsentrerer i hovedsak sin virksomhet mot det som 
skjer på eu-nivå med berøring til byggevareindustrien, dvs. 
oppfølging i forhold til eu-direktiver, miljøkrav, standardisering, 
forskning mv.

Cpe har etablert en sterk posisjon i eu-systemet. sentrale 
representanter for eu kommisjonen stiller ofte på møter for å 
redegjøre for saker og for å høre byggevareindustriens syn.

Byggevareindustriens Forening har vært en pådriver for at Cpe 
skal engasjere seg på digitalisering, og vi er nå med i et stan-
dardiseringsprosjekt i regi av Cen for å gjøre det mulig å kunne 
tilgjengeliggjøre essensielle egenskaper iht. byggevareforord-
ningen digitalt.
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