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SP är en internationellt ledande institutskoncern  
för forskning och innovation. Vi skapar värde i 
samverkan, vilket har avgörande betydelse för 
näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. 
 
 
 



VI SKAPAR VÄRDE I SAMVERKAN 
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SAMHÄLLSBYGGNAD 

En av de stora utmaningarna är att 
använda resurseffektiva material, 
processer och teknik som orsakar minimal 
miljöpåverkan under tillverkning, 
uppförande, användning och återvinning.  
  
 Miljonprogramsområdena måste 

energieffektiviseras.  
 

 Hitta kostnadseffektiva lösningar som 
ger låg framtida miljöpåverkan. 

  
 SP tar fram ny kunskap genom att driva 

en rad forskningsprojekt.  
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EXEMPEL: 

PLUS-STADSDELEN KONGAHÄLLA 

Frågeställning 
Hur kan man skapa nästa generations 
energieffektiva stadsdel och plus-stadsdel? 
 
SPs insats 
Förstudie för att visa på möjligheter att bygga en 
stadsdel som över året använder mindre energi än vad 
som skapas inom området. Uppdragsgivare: Kungälvs 
kommun & VGR. 
 
Resultat 
Sammanställning av möjliga tekniker tillsammans med 
scenarieberäkningar visar på möjligheten att nå en 
plus-stadsdel. Även utmaningar som behöver 
övervinnas har sammanställts. Förstudien utgör en bas 
för planerna att skapa nästa generations stadsdel 
 i Kungälv.  



INNOVATIONSPROCESSEN 
 – VI ÄR MED HELA VÄGEN 
 Fler än 10 000 kunder 

 Spetskompetens  

 Experimentella resurser 

 Teknikbredd  

 Tvärdisciplinärt arbetssätt 
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Nyhetsblänkare! 

● 1718 Kontrollansvariga på 

Boverkets sida (SP SITAC >1200)! 

1218 Kvalitetsansvariga på Boverkets 

sida (SP SITAC ca 900) 

● Boverket synar övergångsreglerna? 

● Cert.företagen vill använda samma 

prov för N- och K-behörighet 

● SP SITAC lanserar flera nyheter 
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● >2600 personer (tot) har skrivit 

provet hos SP SITAC, dvs är 

”förväntade” att bli certifierade. 

● Vi ser en ökad tillströmning till vår  

-Ansökan online 

-Kundwebb online 

Certifieringsläget 

Vi hoppas/tror att majoriteten 

migrerar från ”Kval” till ”Kontroll” 

snart, beroende på… 
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”Gör självtest! 
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Glöm inte! 

● Det finns utrymme för ytterligare 

6.400 certifierade!!! Bristen på KA 

är märkbar på många håll. 

● ”En vanlig oklarhet i inlämnade 

bygglovsansökningar är punkten om 

Kontrollansvarig!” (Karlskrona kommun) 

…ansök redan nu! 
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Välkommen till oss på SP SITAC för din 

certifiering! 

 

☺ Bekväm Certifiering! 

 

☺ Vi erbjuder samordning och flexibilitet 

kring kunskapsproven 

 

☺ Du följer din certifiering via vår nya 

Kundwebb 

 

☺ Du kan få certifikat som platskort 

 


