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Utmaningar att möta
Måste göra rätt!
• Fel, skador och brister 100 av 400!? 
⇒ Flera program pågår

Digitalisering och industrialisering
• 15-20 år efter annan industri, stor potential
⇒ Flera stora program pågår 

Utrymme för och behov av en mer innovativ kultur
• Regelverket har stor betydelse
⇒ Sektorns aktörer vill ta sitt ansvar och ta en mer aktiv roll 

Hållbarhet i alla dimensioner
• Livscykelekonomi, sund konkurrens
• Arbetsmiljö
• Klimat och miljö
⇒ Många aktiviteter och program pågår



Bakgrund – Två sammankopplade 
behov
Byggregler

• Övergången till funktionskrav i 
byggreglerna sedan 90-talet har inte gett 
avsedd effekt – i praktiken fortfarande 
detaljstyrning

• Utredning Modernare byggregler – SOU 
2019:68

• Boverket: Möjligheternas byggregler – ny 
modell:

• Färre regler
• Formulerade som funktionskrav
• Endast bindande föreskrifter

ökad ansvar för sektorns aktörer

Standardisering

• Standarder viktigt fundament i sektorn –
skapar möjlighet till utveckling och 
innovation

• Harmoniserade standarder på EU-nivå blir 
EU-direktiv och därmed krav

• Sektorns arbete med standarder sker:
• Av enskilda duktiga experter
• Oftast utan långsiktig strategi eller prioritering
• Med låg påverkan på EU-nivå



Vad är Samhällsbyggandets 
Regelforum?

• Syftet är att uppnå ett modernare, effektivare 
och mer innovativt byggande

• Sektorn behöver samordna sig kring och 
driva arbete med både regelverk och 
standarder, till gemensam nytta för sektorns 
aktörer 

• Arbetet ska säkerställa både strategisk
inriktning och operativt arbete



Initiativtagare

• Byggföretagen
• Byggherrarna
• Byggmaterialindustrierna
• Fastighetsägarna
• Innovationsföretagen 
• Installatörsföretagen 

• IQ Samhällsbyggnad 
• SBUF Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond
• Svensk Byggtjänst

• Öppet för fler som vill vara med
• Etablerat vintern 2020/2021, uppbyggnad pågår



Samhällsbyggnadssektorn
• Många människor – ca 500 000 

• Många företag - > 100 000, många små

• Många organisationer 
• Byggföretagen 
• Byggherrarna 
• Byggmaterialindustrierna 
• Fastighetsägarna 
• Innovationsföretagen
• Installatörsföretagen
• Hundratal specialföreningar



Svensk byggmarknad

7

Investeringar ca 500 miljarder per år
• 400 miljarder husbyggnad

• 100 miljarder anläggning

Nybyggnad – tillskott 1 % per år?

Inga dominerande aktörer
• Peab, Skanska, NCC, JM – tillsammans 25 % av 

marknaden 
• Stora byggherrar? Trafikverket 1/3 av anläggning? 

Vasakronan 1 % av husbyggnad?
• Många små och medelstora företag både som 

byggherrar och utförare – lokal verksamhet, lokalt 
starka aktörer

• Internationella företag på stora projekt -
anläggning

• Fåtal stora projekt – många små och medelstora
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Utmaningar regelverk och 
standardisering
Staten och samhället
• Utformning av reglerna
• Tillgänglighet och transparens för reglerna
• Verifiering och uppfyllelse av reglerna

Aktörerna
• Utformning av reglerna
• Verifiering och uppfyllelse av reglerna

Standarder och branschöverenskommelser
• Spar tid och pengar
• Säkerställer kvalitet
• Tas fram tillsammans



Kompetens behövs från:
• Universitet
• Högskolor
• Institut

Forskning och utbildning
• Forskning behövs, både grundläggande om tex laster och konstruktioner men 

också kring definition och uppföljning av funktionskrav
• Utbildning om regelverkens innehåll och tillämpning samt på högre 

utbildningsnivå hur de kan och bör utvecklas 

Långsiktig kompetensutveckling



Målbild Regelverk

Byggregler som är:
• Tydliga (enkla), Förutsägbara (lika tolkning), 

Långsiktiga, Gemensamma (inom landet, mellan 
länder), Möjliggörande (flexibla byggnadsverk)

Ansvarsfördelning:
• Är tydlig mellan stat och näringsliv
• Staten ansvarar endast för

samhällets ”basala” krav
• Olika mellan entreprenadformer 

(mellan aktörerna)

Verifiering:
• Staten ansvarar för att krav är verifierbara, Likhet i 

hela landet säkerställs, Digitalisering används 



Målbild Standardisering

En nationell standardiseringsstrategi som beskriver:

• Nivå på standardisering, 
• Prioritering rörande EU/Harmonisering
• Tydliggjorda krav och förväntningar på SIS
• Relationer mellan formella standarder och 

branschöverenskommelser

En gemensam organisation för:

• Kontinuerlig samordning av standardisering,
• Verkställande av strategin



Organisation

• Kansli hos IQ Samhällsbyggnad
• Projektledare Mårten Lindström
• Biträdande projektledare Anders Nilsson

• Styrgrupp och förankringsgrupp från initiativtagarna
• Nätverk med övriga engagerade organisationer
• Fokusgrupper för olika frågor
• Projektgrupper för konkreta projekt

• Samarbete SIS, SEK, ITS
• Samarbete myndigheter – Boverket, Transportstyrelsen, Arbetsmiljöverket, 

Folkhälsomyndigheten och många fler



Organisering av arbete

• Inrätta kanslifunktion

• IQ Samhällsbyggnad utgör en bred och neutral 
plattform som även kan organisera och nå ut brett 
till många aktörer 

• Skapa en naturlig koppling till marknadsdriven 
forskning och innovation för process och 
metodutveckling

• Fokus- och projektgrupper som är representativa 
och välbalanserade, kan ta fram konkreta råd och 
principer 



På gång!
Fokusgrupp Allmän 
etablerad juni-2021 

arbetar med 
verifieringsfrågan

• Hur säkerställa att en viss lösning 
uppfyller kraven?

• Etablerade standarder kan var en väg
• Etablerade branschöverenskommelser kan 

vara en väg

• Hur verifiera nya lösningar?
• Verifiering i varje projekt, genom utredningar, 

tester etc
• Nationell verifiering som fungerar i alla 

kommuner?
• Certifierat projekteringsföretag – nytt förslag 

från regeringen sept 2021
• ”Norsk modell” – godkännande via 

utredningar och tester på forskningsinstitut?
• Ny myndighet som ger nationella 

godkännanden?

Fokusgrupp Bärande 
konstruktioner och 

geo – under 
uppbyggnad

Skydd mot 
buller

Hygien, hälsa 
och miljö

Säkerhet vid 
användning Brandskydd

Energi-
hushållning Bostadsutformning 

och tillgänglighet



På gång!

Standardiseringsstrategi
• Läges- och problembild
• Gemensam målbild
• Intressentanalys
• Inventering

• andra branscher, andra länder
• regler, standarder, branschöverenskommelser

Aktivt samarbete inom sektorn och med SIS m.fl.

Samordna liknande arbeten inom utpekade delar



Viktiga frågor i närtid

• Fokusgrupp/fokusgrupper – praktiker med olika 
roller och perspektiv

• Dialog/workshops Boverket 

• Konkretisera verifieringsmodeller

• Kommunikation – locka engagerade och 
kunniga personer att delta i arbetet

• Jämför med vad andra gjort – t ex 
Elsäkerhetsverket/SEK 



Hur engagera sig?
• Arbeta i fokusgrupp

• Identifiera projekt för frågor som behöver 
utredas

• Bidra med erfarenheter

Kontakta:

• Marten.lindstrom@more10ab.se
• Anders.nilsson@iqs.se
Mer information: 

• https://www.iqs.se/program-och-
projekt/samhallsbyggandets-regelforum/

mailto:Marten.lindstrom@more10ab.se
mailto:Anders.nilsson@iqs.se
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