
  
 
 
 

 

 
   

      
    
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Byggkommittén 
 
SSG Byggkommitté ska verka för bibehållande och utvecklande av specifik 
byggkompetens i branschen via SSG:s byggdokumentation och nätverk. 
Standarder inom kommitténs område ska vara harmoniserade mot svensk 
lagstiftning och föreskrifter och vara verktyg för projektering av nyanläggning 
och underhåll och därmed bidra till att byggprojekt blir genomförda med rätt 
kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt. Byggstandarder utgör en kunskaps- 
och erfarenhetsbank för framtiden och för kunskapsöverföring till nya 
generationer. 
 
Läs mer om kommittén på https://www.ssg.se/industriellt-samarbete/ssg-
kommitteer/ssg-byggkommitte/. 
 

2020 – året som gått  
Under 2020 har följande personer medverkat i kommittén: 
 

 

 
  

Kommittésammansättning 2020 
Håkan Bylerius Stora Enso Skoghall Ordförande 

Ingrid Olsson SWECO Structures AB Vice ordförande 

Andreas Almér BillerudKorsnäs AB  

Fredrik Wirf AFRY Sweden AB  

Magnus Jinnerot SCA AB  

Mattias Ek WSP Sverige AB  

Sara Vedin SSG Processledare 

Möten 2020 
Januari Avstämningsmöte Digitalt 

Mars Inför vårmöte Digitalt 

April Ordinarie vårmöte Digitalt 

September Avstämningsmöte Digitalt 

Oktober Inför höstmöte Digitalt 

November Ordinarie höstmöte Digitalt 

https://www.ssg.se/industriellt-samarbete/ssg-kommitteer/ssg-byggkommitte/
https://www.ssg.se/industriellt-samarbete/ssg-kommitteer/ssg-byggkommitte/


  
 
 
 

 

 
   

      
    
 

Kommittén har diskuterat den framtida synen på hur SSG:s byggstandarder bör 
vara utformade. På sikt vill man se standarder som utgör en erfarenhetsbank 
med goda exempel, principlösningar och lärdomar. 
 
Vikten av att ses fysiskt har blivit extra påtaglig i år och ledamöterna har saknat 
diskussionerna och utbytet som sker när människor får träffas på riktigt. Året 
har därför, i ännu högre grad än vanligt, präglats av standardiseringsarbete och 
flera av byggkommitténs mest använda standarder har jobbats igenom från 
grunden. 

Standardiseringsarbete 

Avslutade arbeten 
• SSG 6551 – Räcken av stålrör och rostfria stålrör – utförande 

 
• SSG 6555 – Trappor av stål – utförande 

 
• SSG 6560 – Serviceplan och gångbanor av stål – utförande 

 
• SSG 6563 – Kantskoningar av vinkelstång – utförande 

 
• SSG 6701 – Fogar i betongkonstruktioner – utförande 

 
• SSG 6570 – Golvbrunnar av spygatt-typ för betonggolv – 

principutföranden 

Pågående arbeten 
• SSG 6547 (6907) – Traverskranbanor 

 
• Rapport – Jalusilösningar för transformatorer 

Övriga aktiviteter 
Kommittén har jobbat på en förstärkning, men dessvärre har det ännu inte blivit 
någon ny ledamot. Detta arbete kommer fortsätta med än högre intensitet under 
2021. 
  

https://standard.ssg.se/Standard/SSG6551
https://standard.ssg.se/Standard/SSG6555
https://standard.ssg.se/Standard/SSG6560
https://standard.ssg.se/Standard/SSG6563
https://standard.ssg.se/Standard/SSG6701
https://standard.ssg.se/Standard/SSG6570


  
 
 
 

 

 
   

      
    
 

Nästa år 
Under 2021 kommer följande personer att medverka i kommittén: 
 

 

 

Standardiseringsarbete 
Förutom redan pågående arbeten kommer kommittén att arbeta med följande: 
 

• SSG 6520 – Fundament på yttertak inklusive tätning. Principutförande 
 

• SSG 6720 - Rörgenomföring i plåtsandwichelement, plåtvägg, 
tegelvägg, betongvägg och bjälklag. Principutförande 
 

• SSG 6512 – Maskinförankring och maskinfundament. Anvisningar för 
utförande 

Planerade aktiviteter 
Fokus under 2021 kommer vara att få in fler representanter från beställarled i 
kommittén.  

Kommittésammansättning 2021 
Ingrid Olsson SWECO Structures AB Vice ordförande 

Andreas Almér BillerudKorsnäs AB  

Fredrik Wirf AFRY Sweden AB  

Magnus Jinnerot SCA AB  

Mattias Ek WSP Sverige AB  

Sara Vedin SSG Processledare 

 

Planerade möten 2021 
Januari Avstämningsmöte Digitalt 

Mars Inför vårmöte Digitalt 

April Ordinarie vårmöte Digitalt 

September Avstämningsmöte Digitalt 

Oktober Inför höstmöte Digitalt 

November Ordinarie höstmöte Stockholm? 
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