BYGGKERAMIKRÅDET
En garant för ordning och
reda i byggkeramikbranschen
Intresset för kakel och klinker ökar, inte
minst tack vare Byggkeramikrådet, som
arbetar hårt och målmedvetet för att främja
god användning av ett av världens äldsta
byggmaterial.

MAGNUS JANSSON, VD
BYGGKERAMIKRÅDET

– Det är självklart mycket viktigt för en
 rganisation som Byggkeramikrådet, BKR att
o
följa konjunkturutvecklingen i byggbranschen
och att ta pulsen på marknadssituationen för
branschens egna produkter. Vi anser att Industri
fakta är den s eriösa och tunga aktören på mark
naden då det gäller denna typ av uppdrag och
ser Industrifakta som den självklara samarbets
partnern, säger Magnus Jansson, VD på BKR.
– BKR bildades 1989 av Plattsättarentrepre
nörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen,
KAF, och har till uppgift att leda den tekniska
utvecklingen i branschen samt säkerställa ordning
och reda och att regler följs bland anslutna
entreprenörer och leverantörer.
– Syftet var att skapa en gemensam organisa
tion som kunde leda den tekniska utvecklingen
och ta tillvara kunskapen från både entreprenörer
och leverantörer inom det snabbt växande bygg
keramiska området.
– Idag är BKR den självklara auktoriteten när
det gäller användandet av keramiska material,
såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramik
rådets Branschregler för våtrum, BBV, är för
keramiska konstruktioner i våtrum av hela

”Byggsverige” ansedda som riktlinjer för fack
mässighet inom området.
– En mycket viktig del av Byggkeramikrådets
verksamhet är utbildning. Vi utbildar plattsätt
ningsentreprenörer, som önskar få behörighet
att arbeta efter våra branschregler, försäkrings
bolag, besiktningsmän, fastighetsmäklare och
andra aktörer i byggbranschen.
– Via vår tekniska kommitté och i arbets
grupper, som vi driver i samarbete med represen
tanter för andra branschorganisationer, h
 anteras
frågor av gemensamt intresse inom konstruk
tions- och applikationsteknik. Samarbetet leder
även till framtagning av nya provningsmetoder,
exempelvis för golvbrunnar och våtrumsskivor.
– Allt för att främja en god användning av ett
av världens äldsta byggmaterial – lika naturligt,
hållbart och vackert i framtiden som det varit
under tusentals år.
– BKR, har sedan en tid ett samarbete med
Industrifakta. Detta samarbete innebär att
Industrifakta sammanställer marknadsstatistik
och tar fram konjunkturrapporter som BKR
sedan tillhandahåller ägarföreningarnas
medlemsföretag,

