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Syfte

Förenklat regelverk

Konsekvent regelverk

Likriktad struktur

Likriktad detaljeringsgrad 

Mål

Snabbare byggande

Billigare byggande



• Stabilitet

• Främja utveckling av nya lösningar

• Tydligare rollfördelning:   Tillämpare– Kravställare

• Större fokus på kompetens

• Större fokus på riskbedömningar

Andra effekter



• Nu gällande PBL och PBF

• Behålla kravnivåerna

• Inte reglera mer än nödvändigt 

Förutsättningar





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.

1 kap. Övergripande bestämmelser

2 kap. Krav vid uppförande av ny byggnad

3 kap. 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



Exempel preciseringsnivå A

Krav på skydd mot buller i byggnader 

2 § Byggnader, deras installationer och motordrivna anordningar ska utformas 

så att buller från dessa och buller mellan utrymmen i byggnaden likväl som buller 

utifrån dämpas i den omfattning som den avsedda användningen kräver. 

De ljudegenskaper som ska beaktas är 

1. luftljudsisolering, 

2. stegljudsnivå, 

3. ljudnivå från installationer och motordrivna anordningar, 

4. ljudnivå från yttre ljudkällor, och 

5. efterklangstid. 



Exempel preciseringsnivå C
Särskilda krav för bostäder 

3 § Bostäder inom särskilda boendeformer för äldre ska uppfylla de krav på 

lägsta tillåtna luftljudsisolering som framgår av tabell 2:1. 

Tabell 2:1 Lägsta tillåtna luftljudsisolering i bostäder inom särskilda 
boendeformer för äldre 



Exempel på övergripande bestämmelse

Bullerskyddsdokumentation 

16 § En bullerskyddsdokumentation ska upprättas om åtgärden är lov- eller 

anmälningspliktig. Av bullerskyddsdokumentationen ska förutsättningarna för 

och utformningen av skyddet mot buller för den uppförda byggnaden eller den 

ändrade delen framgå. 



Tidplan (preliminär)

2021 2022 2023 2024 2025

Skydd mot buller

Hygien hälsa miljö

Säkerhet vid användning

Brandskydd

Bärförmåga, stadga o beständighet

Lämplighet o tillgänglighet

Energi


