
1 (3) 

Byggkommitténs verksamhetsberättelse, 2018 

2018-11-30 

Håkan Bylerius, Ingrid Olsson, Rickard Sjöblom 

Sida 

Beteckning 

Datum 

Upprättat av 

Byggkommitténs verksamhetsberättelse, 2018 

Byggkommittén har under 2018 haft totalt sex st. möten. Samtliga möten har 
genomförts med möjlighet som telefonkonferens för att deltagandet ska kunna 
vara så högt som möjligt. Mötesdeltagandet för året var 75 %. Se även sista 
stycket under vision och mål nedan för ordinarie mötesplanering. 
Två möten har varit personliga träffar där kommittén träffats i Stockholm. 

Verksamheten inom Byggkommittén har präglats av diskussioner i ett 
konstruktivt klimat och med en hög andel funderingar om hur SSG 
Byggstandard ska förhålla sig i framtiden. 

Under 2018 har antalet ledamöter i kommittén ökat. Tre nya ledamöter har 
tillkommit varav en ersättare och en begärde utträde. Inför 2019 är antalet 
ledamöter och deltagande bruk enligt tabell nedan. 

Byggkommittén 2018 Byggkommittén 2019 

Håkan Bylerius, 
ordförande, Stora Enso 
Skoghall AB 

Håkan Bylerius, 
ordförande, Stora Enso 
Skoghall AB 

Ingrid Olsson, vice 
ordförande, SWECO 
Structures AB 

Ingrid Olsson, vice 
ordförande SWECO 
Structures AB 

Magnus Jinnerot 
SCA Forest Products AB 

Magnus Jinnerot 
SCA Forest Products AB 

Thomas Berglund 
SCA Munksund AB 
Fred 
Wichmann 
WSP Sverige 
AB 

Mattias Ek 
WSP Sverige AB 

Fredrik Wirf 
Pöyry Sweden AB 

Andreas Almér 
BillerudKorsnäs AB 
Gävle 

Kommitténs huvudsakliga diskussioner gällande hur byggstandarderna ska 
utformas i framtiden är en fortsättning på fjolårets funderingar om vad som 
gör sig bäst inom SSGs byggstandarder. Tidigare beslut som sammanfattade 
diskussionerna var: Byggstandarder ska vara projekteringsunderlag. Man 
får inte gå ifrån ex. EN-krav, men det går att skruva åt kraven. 
Vid kommande revideringar eller nya projekt kommer mötets diskussioner tas 
under hänsyn för att säkerställa att rätt behov blir tillgodosedda. 

Kommittén har även ställt önskemål om förenklande av remittering och 
fastställande gällande signering. 

Byggkommittén har aktivt sökt nya deltagare under året. 
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Vision och mål 

Kommitténs vision och mål är gällande för åren 2017–2019. 

Följande är ett utdrag av Byggkommitténs vision och mål: 
Kunskapen om SSGs byggstandard ska vara utbredd inom skogsindustrin och 
användande av specifika byggtekniska SSG-lösningar en självklarhet i SSGs 
kundföretags dagliga verksamhet. SSGs Byggkommitté ska verka för 
bibehållande och utvecklande av specifik byggkompetens i branschen via SSGs 
byggdokumentation och nätverk. 

Syftet med verksamheten i SSGs Byggkommitté är att byggkommittéledamöter 
och dess nätverk ges möjlighet till kontinuerligt utbyte av erfarenheter inom 
teknikområdet bygg. Kommittén ansvarar för att underhålla SSGs 
byggstandard så att den håller högsta kvalitet. Standarden ska vara ett bra 
verktyg för projektering av nyanläggning och underhåll och därmed bidra till 
att byggprojekt blir genomförda med rätt kvalitet och på ett kostnadseffektivt 
sätt. Byggstandarden ska utgöra en kunskaps- och erfarenhetsbank för 
framtiden och för kunskapsöverföring till nya generationer. 

SSGs byggstandard är i första hand anpassad för svensk processindustri och i 
andra hand för nordisk processindustri samt därefter för tillämpliga delar av 
övrig industri, i Europa. Byggstandarden ska innehålla anvisningar så att 
behoven täcks för alla stadier i en byggprocess. Dokument ska inte tas fram i 
de fall det finns andra som fyller behoven. 

Kommittén har som målsättning förlagt sina möten enligt följande: 

Januari, avstämningsmöte, webb, ca 2 timmar. 
Mars, planering inför ordinarie möte, webb, ca 1 timme. 
April, ordinarie möte, personlig närvaro. 
September, avstämningsmöte, webb, ca 2 timmar. 
Oktober, planering inför ordinarie möte. 
November, ordinarie möte, personlig närvaro. 

Preliminära datum för möten 2019 är satta till: 
• 2019-01-31

• 2019-03-28

• 2019-04-25 Stockholm

• 2019-09-12

• 2019-10-17

• 2019-11-14 Stockholm
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Standardiseringsarbete 

Planering för verksamhetsåret 2018 har upprättats i form av en aktivitetslista. 
Vissa delar fortlöper in i 2019. 

Följande standarder har bearbetats under verksamhetsåret 2018 och arbetet 
fortlöper under nästa verksamhetsår: 

• SSG 6907 – Traverskranbanor.

• SSG 6560 – Serviceplan och gångbanor av stål. Utförande 
(inkomna kommentarer behandlas).

• SSG 6555 – Trappor av stål. Utförande (inkomna kommentarer 
behandlas).

Följande standarder är hittills beslutade att bearbetas under nästa 
verksamhetsår: 

• SSG 6570 – Golvbrunnar, typ spygatt för betonggolv. 
Principutföranden (tillägg av nytt utförande ska diskuteras).

• SSG 6515 – Cisternfundament.
• SSG 6704 – Golvkanaler av betong, täckningar och kantskoningar.

• SSG 6708 – Väggenomföringar för kablar och slangar för tillfällig 
användning

Följande standarder har reviderats under verksamhetsåret och utkommit med 
ny utgåva: 

• SSG 6556 – Stegjärn. Konstruktionsanvisning.
• SSG 6557 – Brandstege utan och med brandvattenledning
• SSG 6740 – Förläggning av ledningar i mark. Allmänna 

tekniska rekommendationer.

Följande standarder är nya och utgivna som en första utgåva: 
• Inga nya standarder publicerades under året.

Följande standarder har dragits in under året: 
• SSG 6559 – Brandstege vid högt takkrön.
• SSG 6682 – Kabelkulvert i mark. Gångbar.
• SSG 6716 – Infästningshål i pelare och balkar av 

betong.
Arbetet fortsätter med att utröna standardernas innehåll för maximal nytta och 
mervärde 




