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STD-företagen

Antal medlemsföretag: 715 

Medarbetare: ca 35 000

Alla discipliner i styrelsen:

Arkitektföretag

Projektledningsföretag

Tekniska konsulter – bygg, anläggning, energi, miljö osv

Tekniska konsulter – design eller process för industrin



STD-företagens medlemmar betraktas av politiker och 

beslutsfattare som viktiga när det gäller att skapa ett hållbart 
samhälle. 

STD-företagens medlemmar uppfattas som strategiska 
affärspartners av sina kunder och övriga aktörer i branschen. 

STD-företagen ska av sina medlemsföretag ses som en aktiv 

part som driver för branschen aktuella frågor.

STD-företagens vision



Branschföreningen 
representerar branschens 
medlemsföretag 
och ”frontar” i olika frågor.



Exempel: ur tidningen Samhällsbyggaren



Vad gör branschen – ansvar?!!!

• Tidningarna ringer – vad händer, vem, vad och nu?!

• Konstruktörerna anklagas av andra aktörer för

att göra misstag i beräkningarna.

• Uppdragsbeskrivning – flera är oroliga, klagar 

• Samlar ihop de större och tongivande.

• K-cheferna håller med – tidspress och 

granskningsförfarandet påverkar.

• Yngre konsulter känner sig pressade.

• Man ifrågasätter utbildningen – rätt, nivå, kvalitet?



Norrbotten

Umeå
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Input till kansliet
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Temagrupperna



Vi tar initiativ till temagruppen

BYGGKONSTRUKTION



Saga Hellberg, branschutvecklare



Temagrupp Byggkonstruktion
Per Hammarström, Ramböll



Nystartad temagrupp Byggkonstruktion

• Gruppen startad våren-sommaren 2013

Industri
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Byggkonstruktion



Varför skapa en temagrupp 

Byggkonstruktion?
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En bättre 

byggprocess

Konstruktörens 

ansvar och roll

Kompetens och 

utbildningsfrågor



Byggkonstruktion - temagruppens syfte

• Driva lobbyverksamhet mot politiker i för gruppen relevanta frågor. Kan ske i 

samverkan med andra grupper inom eller utom STD-företagen. 

• Stödja branschföreningen i profileringsarbetet för synliggörande av konsultens 

roll i samhällsutvecklingen. 

• Utveckla samverkan med arkitekter, projektörer, entreprenörer och byggherrar 

för att öka förståelsen och kompetensen i syfte att utveckla byggkonstruktions-

processen. 

• Bevaka/driva kompetensförsörjningsfrågor kring byggkonstruktion. 

• Bidra till ökad kvalitetssäkring avseende byggkonstruktion. 

• Initiera FoI kring processer, metoder och tekniker inom byggkonstruktion. 



Gruppens medlemmar

• Sören Hed, Sweco ordförande

• Mikael Hallgren, Tyréns

• Erik Löb, Byggnadstekniska byrån

• Pär Gustavsson, WSP

• Olle Norrman, Konkret

• Johan Karlsson, ELU

• Göran Lundgren, Structor

• Per Hammarström, Ramböll

• Saga Hellberg, STD-företagen, 

samordnare



Vad startar vi med?

- Konstruktörens ansvar

- Viktiga skeden i byggprocessen

- Möten och samverkan med olika branschföreträdare

- Kompetensförsörjning



Konstruktörens ansvar

• Arbetsmiljöansvaret för 

konstruktionerna

• Kvalitetsansvarig?

• Sakkunnig?

• Projekteringsledarens roll

• Vilket underlag tas fram i 

olika skeden?



Viktiga skeden i byggprocessen

• Projekteringsskedet

• Tidplaner

• Innehållet i olika typer av 

handlingar

• En ”huvudansvarig” 

konstruktör för 

konstruktionerna
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Kompetensförsörjning

• Innehållet i (konstruktörs-)utbildningen på olika högskolor

• Vidareutbildning för byggkonstruktörer

• Forskning inom byggkonstruktion och närliggande områden

• CAD/IT/BIM



Tack, frågor?


