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Möjligheternas byggregler



Syfte

Förenklat regelverk

Konsekvent regelverk

Likriktad struktur

Likriktad detaljeringsgrad 



• Stabilitet

• Främja utveckling av nya lösningar

• Tydligare rollfördelning:   Tillämpare– Kravställare

• Större fokus på kompetens

• Större fokus på riskbedömningar

Andra effekter



Förebygg fel, brister och skador





• Nu gällande PBL och PBF

• Behålla kravnivåerna

• Inte reglera mer än nödvändigt 

Förutsättningar



Samma komponenter men förändrade 

roller och tydliggjort ansvar



Principer

Enhetlig struktur

En författning per tekniskt 

egenskapsområde

Samma disposition

Färre regler 

Oftare kvalitativa krav

Tre nivåer för precisering 

av krav

Ej hänvisningar

Endast bindande krav

En författning per tekniskt 

egenskapskrav

Återkommande disposition

PBL 8 kap. 4 §

1.   bärförmåga, stadga och beständighet,

2.   säkerhet i händelse av brand,

3.   skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,

4.   säkerhet vid användning,

5.   skydd mot buller,

6.   energihushållning och värmeisolering,

7.   lämplighet för det avsedda ändamålet,

8.   tillgänglighet och användbarhet för personer   

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,

9.   hushållning med vatten och avfall,

10. bredbandsanslutning, och

11. laddning av elfordon.

Övergripande bestämmelser

Krav vid uppförande av ny byggnad

Krav vid ändring

Preciseringsnivå 

A Kvalitativa krav

B Sammanvägda kvantitativa krav

C Kvantitativa krav 
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Byggherren behöver 

fortfarande övertyga
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SIS-standarder fortfarande 

godtagbara
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Verifiering av krav kan utgå 

från annat än föreskrifter



https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/mojligheternas-byggregler/


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


https://enbyggnadsliv.boverket.se/index.html


Regeringsuppdrag: Informationscentrum för 

hållbart byggande (ICHB)



Kunskap om hållbara 

renoveringar finns, men 

behöver en plattform 

Varför behövs ett ICHB? 

Foto: Mikael Svensson/Skandinav



Uppdrag att inrätta och 
förvalta ett 
informationscentrum med 
fokus på energi-
effektiviserande 
renovering

Uppdraget ICHB

Foto: Susanne Kronholm/Johnér bildbyrå



Vad ska ICHB uppnå? 

Renoveringar som bidrar till:

• Effektivare energianvändning 

• Minskad klimatpåverkan

• Ökad robusthet för 

klimatförändringar

• Att Sverige lever upp till 

energiprestandadirektiven 

Foto: Mikael Svensson/Johnér bildbyrå



Att ta hänsyn till… 

• Behovet av klimatanpassning

• Giftfria och cirkulära material 

med låg klimatpåverkan

• Historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga och 

konstnärliga värden 

Foto: Mikael Svensson/Johnér bildbyrå



Samarbeten 

• Energimyndigheten

• Kemikalieinspektionen

• Naturvårdsverket

• Riksantikvarieämbetet

• Kommuner och 

energirådgivare

• Forskning

• Branschen

• Organisationer

• Medborgare

• …mfl

Foto: Mikael Svensson/Johnér bildbyrå



Vad gör vi just nu i uppdraget? 

Förstudie under 2022 
med sikte på hur vi gör 
verklig förändring 

Centrumet lanseras 
2023 

Foto:  Hans Gustafsson/Boverket


