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Samhällsbyggandets 
Regelforum 

Två huvuduppgifter:
• Samordna branschens aktörer för att möta och påverka 

de förändrade regelverk som initierats av staten

• Samordna branschens aktörer kring långsiktig strategisk 
och operativ standardisering inom sektorn. Sektorn 
behöver bli en bättre beställare mot SIS, CEN, ISO

Forskning och utbildning
• Forskning behövs, både grundläggande om laster och 

konstruktioner men också kring definition och 
uppföljning av funktionskrav

• Utbildning om regelverkens innehåll och tillämpning 
samt på högre nivå hur de kan och bör utvecklas 
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Samhällsbyggandets 
Regelforum
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
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Syfte

• Syftet med Samhällsbyggandets regelforum är 
att uppnå ett modernare, effektivare och mer 
innovativt byggande. 

• För att uppnå det behöver sektorns aktörer 
samordna sig kring och driva arbete med både 
regelverk och standarder, till gemensam nytta 
för sektorns aktörer. 

• Arbetet ska säkerställa både strategisk inriktning 
och kontinuerligt operativt arbete
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Målbild (1/2)

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 lösningar kan verifieras, Likhet i 

hela landet säkerställs , Digitalisering används 
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Målbild (2/2)

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
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Fokus

Bidra till:
• Tydlig och logisk ansvarsfördelning
• Minskat antal regler
• Förutsägbar verifiering och uppföljning av 

regler

Kontinuerligt arbeta med:
• Omvärldsbevakning
• Koordinering av aktiviteter

Kartlägga och utveckla relationer
• Boverket och SIS
• Andra myndigheter och organisationer
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Samhällsbyggandets 
Regelforum

Organisation

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

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

• Fokusgrupp ”funktionskrav och verifiering”

• Fokusgrupp ”konstruktion”

• Standardiseringsstrategi 

• Kommunikation och event



Tack!
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