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De senaste åren har regelverken 
ändrat karaktär. På det europeiska 
planet är det byggproduktdirektivet 
som gäller och det är numera inför-
livat i den nya Plan- och Bygglagen 
som blev klar under 2011. Samtidigt 
arbetades den tidigare Byggnads-
verkslagen in i PBL. En av nyheter-
na i PBL är att det numera behövs 
en kontrollansvarig. Denne ska vara 
oberoende och utses vid alla projekt 
som kräver bygglov. Kraven har 
också skärpts på den kontrollansva-
riges kompetens i jämförelse med 
den tidigare kvalitetsansvariges. De 
som är kvalitetsansvariga idag kan 
komma att behöva komplettera sin 
utbildning. 

Myndigheternas regelverk har 
fortfarande stor betydelse eftersom 
det är de som ser till att lagen efter-
följs. Trafikverkets och Boverkets 
regelverk hänvisar till både europe-
iska och svenska standarder och ta-
lar om när dessa ska användas. Om 
det finns högre krav i myndigheter-
nas regelverk så är det alltid de som 
gäller över standarder. Standarder 
är egentligen frivilliga överenskom-
melser som olika branscher väljer 
att ta fram för att kunna uppfylla 
myndigheternas krav.

Även AMA har fått större be-
tydelse, exempelvis när det gäller 
kontroller, krav på behörighet och 
krav på materialet betong. AMA 
gäller ej med automatik utan måste 
åberopas av beställaren. AMA An-
läggning har funnits ett par år i dess 
nuvarande skepnad som är anpassad 
till standarder och inom kort kom-
mer även AMA Hus att se ut på ett 
liknande sätt.

Från den 1 januari 2011 gäller utfö-
randestandarden SS-EN 13670:2009, 
då Boverkets och Trafikverkets re-

gelverk började hänvisa till den. Den 
ersatte då förstandarden SS-ENV 
13670. (Men om man fortfarande 
bygger enligt Bro 04 och BBK 04 
gäller den tidigare förstandarden ef-
tersom dessa regelverk fortfarande 
hänvisar till denna.) 

Utförandestandarden finns nu på 
svenska och den svenska tillämp-
ningsstandarden SS 13 70 06 beräk-
nas också bli klar under våren.

Utförandestandarden myntar 
några nya begrepp

Utförandeklasser – anger nivån på 
kontrollen. Alltså det som tidigare i 
förstandarden kallades kontrollklas-
ser. Utförandeklass 1 är den lägsta 
kontrollnivån och 3 den mest nog-
granna. I Sverige förutsätts det att 
minst utförandeklass 2 används.
Utförandespecifikation – den totala sum- 
man av alla dokument som erfordras 
för utförandet av ett specifikt projekt. 
I standardens första bilaga finns väg-
ledning om dokumentationen.
Härdningsklasser – består av fyra klas-
ser där den lägsta endast anger att 
konstruktionen ska härdas i 12 timmar 
och klass 4 anger att konstruktionen 
ska härdas till dess att hållfastheten 
kommit upp till 70 % av specificerad 
karakteristisk tryckhållfasthet efter 28 
dygn. Härdningsklass 3 motsvarar de 
krav som vi i Sverige hade tidigare 
enligt BBK (50 %). Härdningsklassen 
skall anges i utförandespecifikationen.
Toleransklasser – det finns två tole-
ransklasser där 1 betraktas som nor-
maltolerans. Toleransklass 2 är främst 
avsedd att användas tillsammans med 
reducerade materialkoefficienter en-
ligt Eurokod 2. 

Dessutom kommer termen kom-
petensklasser in i den svenska hjälp-

standarden SS 13 70 06  där den an- 
ger vilken kompetens man behöver 
för att ansvara för olika typer av be-
tongarbeten.

Man kan slutligen säga att ma-
terialstandarden SS-EN 206, utfö-
randestandarden SS-EN 13670 och 
dimensioneringsstandarden SS-EN 
1992 (EK 2) hör ihop och komplet-
terar varandra. Det innebär att som 
konstruktör kan man behöva läsa 
delar av materialstandarden och att 
man som entreprenör kan behöva 
hämta detaljuppgifter från EK 2.

Alla dessa har dessutom natio-
nella hjälp- eller tillämpningsstan-
darder som talar om hur den euro-
peiska standarden ska tolkas. Den 
europeiska standarden ska vara lika 
över hela Europa och det betyder att 
dess krav är lagda på en grundnivå, 
därefter är det upp till varje land 
att tolka den utifrån sina egna krav, 
traditioner och klimat. Det betyder 
att den svenska tillämpningsstan-
darden – som ibland är en bilaga till 
huvudstandarden – alltid ska läsas 
tillsammans med den europeiska 
grundstandarden.

Det kan emellanåt kännas som att 
vi har lämnat något tryggt och lättläst 
bakom oss och fått något obegripligt 
och förvirrande i stället, som det ib-
land kan upplevas när man numera 
behöver gå in i flera bestämmelser 
för att hitta något man lätt kunde 
hitta i BBK eller Bro men det behö-
ver inte alls vara så. Numera finns en 
tanke bakom att det som är verkliga 
krav från myndigheterna ska hit-
tas i myndigheternas regelverk och 
det som är råd och tips på hur man 
kan uppnå dessa krav kan hämtas 
från standarder och handböcker. Det 
kommer förhoppningsvis att främja 
kreativiteten inom byggandet!




