Branschgemensamt initiativ om standardiserad
identifikationsbärare av byggprodukter*
Framtidens krav på hållbara byggnader, spårbarhet och en effektiv
digitaliserad byggprocess, kräver att det finns en gemensam identifikation
som följer byggproduktens hela livscykel.
Vi – en samverkansgrupp inom bygg – uppmanar branschen att ställa krav på
att det globala artikelnumret GTIN (Global Trade Item Number) blir den
gemensamma standardiserade identifikationen för alla byggprodukter.
Bakgrund Vi har idag inget gemensamt beslut om en enhetlig och
standardiserad metod för identifiering av produkterna inom
byggprocessen. Det är dock en förutsättning för att vi systematiskt ska
kunna identifiera produkter och deras information och för att vi ska kunna följa dem
genom hela bygg- och förvaltningsprocessen.
GTIN (Global Trade Item Number) är ett standardiserat globalt unikt
nummer som skapas av respektive företag och tilldelas varje unik
produkt. GTIN möjliggör märkning med en unik streckkod som fungerar
för identifikation av produkten och som kan användas för till exempel
logistik och i förvaltning.
GTIN hindrar inte att producenter och leverantörer behåller de koder och nummer
man anser nödvändiga för försäljning, interna register etc. Ett unikt nummer på
produkten är dock förutsättningen för att de digitala systemen ska kunna identifiera
och hitta rätt produkter i olika register och databaser.
I Sverige är det GS1 Sweden som förvaltar och tillhandahåller ett så kallat
företagsprefix med vars hjälp respektive företag kan skapa sina egna unika GTIN.
Branschgemensamt beslut Vi, rikstäckande byggentreprenörer
tillsammans med intresseorganisationerna inom bygghandel,
byggmaterialtillverkare och samhällsbyggnad har gemensamt fattat ett
beslut om att ställa krav på GTIN och att därmed producenter och
leverantörer alltid ska ha ett unikt nummer på sina byggprodukter. Numret
förmedlas genom digital information och fysisk märkning. Vi uppmanar också
bedömnings- och certifieringsföretagen, samt andra databasägare för
produktinformation, att också ha detta som obligatorisk information.
Nedanstående företag och branschorganisationer ställer sig bakom beslutet om att
GTIN ska vara den gemensamma standardiserade identifikationen och att alla
producenter och leverantörer ska använda den på samtliga byggprodukter.
Med vårt branschgemensamma beslut, möjliggör vi spårbarhet och tar på så sätt ett
gemensamt ansvar för en effektivare och smartare byggbransch och en hållbar
samhällsbyggnad.

Branschgemensamt initiativ om standardiserad
identifikationsbärare av byggprodukter*
För mer information om GTIN, om hur man beställer och skapar unika nummer
kontakta GS1 (www.gs1.se).
* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011
om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om
upphävande av rådets direktiv 89/106/EG
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