






Standardens normal nivån ska vara en avvägning mellan samhälleliga krav uttryckta 

i PBL och PBF samt tekniska egenskapskrav enligt BBR. Normalnivå enligt SIS gäller 

grundläggande tillgänglighet och motsvarar funktionsmått för manuell eller liten el

driven rullstol med plats för en medhjälpare. 

Att använda sig av standarden är frivilligt men standarden sk uppfyllas om stan

darden åberopas, exempelvis av myndighet eller i avtal. 

Den nya standarden har anpassats till Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2009:2 

(uppgift om vilken version saknas) och BBR 26 (BFS 2011:6-2018:4). Den nya stan

darden är en sammanslagning av SS 9144221 och SS 914222 - Byggnadsutformning 

- Bostäder - Funktionsplanering.

Föreningen Byggherrarna 3 (9) 





Då vi inte sett någon konsekvensbeskrivning, och standarden innehåller krav utöver 

lagkraven, riskerar denna standard istället att bidra till ytterligare fragmentisering 

och motstridigheter. 

FÖRSLAGET ÖKAR KLIMATAVTRYCKET OCH KOSTNADERNA FÖR BOSTADS 

PRODUKTIONEN 

Det är angeläget för ett framtida hållbart samhälle att alla verkar för högre yteffekti

vitet av bostadsmåtten. Att nyttja ytorna effektivare och att använda andra innova

tiva lösningar än byggnadsmått för att uppfylla funktionskrav innebär även lägre 

kostnader för bostads byggandet och minskad klimatpåverkan. 

Med tanke på att BBR i vissa delar hänvisar till standarden om byggnadsutformning 

och BBR:s allmänna råd tenderar att tolkas som norm - har SIS ett stort ansvar för 

att denna standard är i linje med det klimatpolitiska ramverket och inte leder till 

ökade invändiga mått och ökat klimatavtryck för bostadsproduktionen. Det nya för

slaget innebär nämligen ökning av bostadsmåtten. En ökning som samhället men 

inte minst de boende i slutändan får betala för. 

En bostads byggnad har en lång livslängd och därmed även en lång klimatpåverkan. 

Att idag utöka måtten för all nyproduktion av bostäder, som då även innebär en 

högre energiförbrukning och ökade ytor som ska renoveras framöver - är helt emot 

de tankegångar som är dominerande idag. De framtida lösningarna som ökar använ

darmöjligheterna för de med nedsatt funktionsförmåga kan omfatta annat än rull

stolar. 

LÅNGSIKTIGHET VIKTIGT FÖR PRODUKTIVITETSFÖRBÄTTRINGAR 

Produktivitetsutvecklingen behöver förbättras inom byggsektorn. En viktig faktor 

för detta är långsiktiga förutsättningar för att produktionen ska kunna effektivise

ras. Att utveckla standardiserade bostäder är ett sätt att förbättra produktiviteten. 

Från det att planering av nyproduktion av bostäder startar tills de är färdigställda 

kan det gå ett 10-tal år. Under denna tid ska flera beslutsgrindar passeras där tek

niska egenskapskrav granskas; det rör sig om byggherrens finansieringskalkyler, de

taljplan, kommunernas lov och tillstånd, projektering, upphandling etc. 

Därför måste förändrade normkrav få ta tid och förankras brett innan de träder i 

kraft. Det är därför olyckligt om denna standard spottas ut på marknaden och med

verkar till att gällande mått och tillämpningar ändras för hastigt och därmed miss

gynnar produktivitetsförbättringar. 
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