
Velkommen til  
Høstmøtet 2017

Hotel Continental – 16. november



Program
Status i foreningen og prioriteringer
• Innledning v/styreformann Bjørnar Gulliksen og daglig leder Øyvind Skarholt

Gjesteforedrag 
• Elisabeth Holvik (Sparebank1) – Norsk og internasjonal økonomi, bolig og valuta.
• Reidar Mueller (Varde Hartmark) – Hvem blir vinnere og tapere i kjedekampen?

16:45 Pause

• Thor Olaf Askjer (Norsk Eiendom) – Hva mener vi med en mer ansvarlig boligutvikling?
• Hege Schøyen Dillner (Veidekke) – Bærekraft, klima og miljø i Veidekke 
• Aslak Bonde – «Politisk kvarter» - Ny regjeringsplattform – hva vil skje….?

Aperitiff og torskemiddag kl. 18:30
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Styret og styrets arbeid
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• Bjørnar Gulliksen (Isola)
• Arne Jebsen (Hunton Fiber)
• Kristin Røed-Eriksen (Weber / St. Gob)
• Jan Erik Engebretsen (Jackon)
• Morten Andersen (Rockwool)
• Audun Harridsleff (Contiga) 
• Jørn-Andrè Hammer (ASAK)

• 4 styremøter i 2017
• Revidert strategi
• Vært aktivt involvert 

særlig ift. eierskapet i 
Norsk Byggtjeneste



Strategiske mål
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Skal være anerkjent, toneangivende og selvstendig der vi synliggjør og sikrer 
norske produkter og produsenters fortrinn mot markedet

• Effektive og rettferdige konkurransevilkår for merkevareleverandører -
rasjonell verdikjede – og sikre markedet valgmuligheter

• Seriøst byggevaremarked med styrket operativt tilsyn og kontroll
• Passive tiltak ved energieffektivisering - forutsigbar og objektiv konkurranse 

på materialers miljøegenskaper i et livsløpsperspektiv 
• Sikre produsentenes interesser som eier av digital produktinformasjon i 

markedet til lavest mulig kostnad
• Positivt omdømme for bl.a. industriens bidrag til innovasjon, utvikling og 

forbedring av prosesser og produkter i bygg- og anleggsnæringen.



Forventninger….
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• Mer tydelig «stemme» for de solide varige 
løsningene og at kvalitet er lønnsomt og bærekraftig

• Forsterke samhandling mot entreprenører på både 
miljø og digitalisering



Byggevaremarkedet
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Byggevaremarkedet - Q3

• Meget sterk periode
• Q4 ser ut til levere
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EK-rentabilitet 2004 – 2016

Kilde; Br.reg



Kjedekonsolidering…
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…og entreprenørspesialisering
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Trend med stadig mindre 
egenutførelse fortsetter
+ 42% i oms/ansatt på 6 år



Prioriterte arbeidsområder
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Hva skjer og gjøres på miljø…?
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• ...Norge står for 0,1% av verdens klimagassutslipp…
• Markedet styrer og driver!
• Vi opplever og hører om høye ambisjoner

– …fossilfrie byggeplasser…
– …byggherrer kappes om å stille krav – nye og gamle…
– …spinner ut fra Oslo til resten av landet…
– …nå kommer også anlegg…
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Miljøhype….?



Hvor står vi ift digitalisering…?
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Wednesday August 2, 2017 15

Level of digitization

Advanced 
manufact

Wholesale
trade

Construction

Real estate

Phases in value chain
Source : McKinsey The construction industry is ripe for disruption (2016)

McKinsey 2016 
«Construction Industry is ripe for disruption»
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Ditt digitale veikart…?
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Premiere nye nettsider
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http://www.byggevareindustrien.no/

http://www.byggevareindustrien.no/
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Takk for oppmerksomheten
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