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SVERIGES BYGGINDUSTRIER REGION VÄST INFORMERAR OM

FoU-Väst
– för ett ökat forsknings- och utvecklingsarbete

Regionalt utskott
FoU-Väst är ett utskott inom Sveri-
ges Byggindustrier (BI) Väst. Utskot-
tet arbetar för ökat forsknings- och ut-
vecklingsarbete inom och i samarbete 
mellan byggföretagen samt ett ökat  
samarbete mellan näringsliv och högsko-
la. FoU-Väst representeras under 2019 av 
13 medlemsföretag.

BI satsar på ett regionalt FoU-samarbete 
i form av regionala utskott över hela lan-
det; FoU-Syd, FoU-Väst, FoU-Mellan, 
FoU-Öst och FoU-Nord i nära samver-
kan med medlemsföretag och andra ak-
törer inom byggsektorn, högskolor etc.

RELEVANTA PROJEKT

FoU-Väst driver årligen ca 30-40 projekt 
inom Produktionsteknik, Miljö, hälsa 
och säkerhet, Material, ICT, Marknad 
och Kvalitet.

Bra, relevanta projektidéer och an-
sökningar, ett professionellt genomför-
ande och bra information om resultaten 

ut i branschen, är 
det som behövs 
för att FoU-pro-
jekten ska betrak-
tas som bra. FoU-
Väst åstadkommer 
detta främst ge-
nom engagerade 
ledamöter, genom 
duktiga projektle-
dare i och utanför 
företagen samt 
genom att vara 
en del av landets 
informella FoU-
nätverk. Samver-
kan och erfaren-
hetsutbyte med 
övriga regionala 
utskott är också 
viktigt.

Nationellt mål
FoU-verksamheten inom BI ska skapa 
förutsättningar för kompetensutveck-
ling, ett hållbart samhällsbyggande och 
verka för att branschens anseende höjs. 
Den ska också understödja annan verk-
samhet som drivs inom ramen för BI.

Verksamheten ska åstadkomma resultat 
som medlemsföretagen kan omsätta i 
praktisk tillämpning. Detta åstadkoms 
genom att driva utvecklingsprojekt inom 
angelägna områden med bred förank-
ring och branschnytta. Resultaten från 
projekten kommer alla medlemmar i BI 
till del, bl.a. via konferenser, seminarier, 
mässor, rapporter, informationsblad, ar-
tiklar i facktidningar, information på 
hemsidan osv.
 

FoU-Väst

Ledamöterna i utskottet utgör ett re-
presentativt urval från de kategorier av 
företag som är medlemmar i Sveriges 
Byggindustrier. På så sätt erhålles en 
bred kompetens med förmåga att driva 
branschgemensamma frågor. 2019 har 
utskottet följande sammansättning:

Rolf Jonsson, ordf.,  Wästbygg
Johan Alte RO-Gruppen
Robert Bengtsson Tuve Bygg
Johan Bergström Wästbygg
Joakim Dahlgren Persson Hyrmaskiner
Lars-Göran Dahlqvist Besab
Andreas Furenberg Peab
Kent Haglund Veidekke
Tobias Hagrenius Erlandsson Bygg
Mats Karlsson Thomas Betong
Niklas Sparw NCC 
Charlotte Svensson Tengberg Skanska 
Åsa Tenggren Serneke
Henric Wahlström F O Peterson
Anna Lönn Lundbäck BI Väst
Pär Åhman, sekr. BI Väst

Produktionsnära och branschgemensamma projekt prioriteras inom områden som fukt, energi, byggandets 
effektivisering och globalisering, byggprocessen, demografiska förändringar samt visioner - framtiden. Där-
för är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom dessa områden. På bilden saknas Erik 
Lavehall, Per-Arne Pennings, Andreas Brendinger och Pär Åhman (som tar bilden).

Sveriges Byggindustrier driver även 
olika forskningsprojekt inom ut-
vecklingsprojektet Hållbart sam-
hällsbyggande i världsklass.

www.sverigesbyggindustrier.se/fou


