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Sveriges Byggindustrier har anslutit sig till nya ID06 
ID06 välkomnar att Sveriges Byggindustrier anslutit sig till det nya ID06. Signeringen av 
anslutningen utfördes av Catharina Elmsäter Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier, som via sitt 
bank-ID knappade in sina uppgifter i systemet och på detta sätt godkände anslutningen.  
 
Nu har sammanlagt tretton företag anslutit sig till det nya ID06-systemet; Veidekke Entreprenad AB, 
Skanska Sverige AB, Trafikverket, Sveriges Byggindustrier, Areff, Botrygg Bygg AB, Byggmästar´n i 
Skåne, PEAB AB, NCC, John Svensson Byggnadsfirma AB, JSB Gruppen AB, WSP Sverige AB samt JSB 
Syd AB. 
 
Under våren 2018 lanserar ID06 en ny säker kortstandard för såväl fysiska som mobila ID06-kort. Den nya 
kortstandarden har en tillitsnivå som heter LoA 2 (Level of Assurance 2), vilket innebär ökad säkerhet i ID06-
systemet och på landets byggarbetsplatser.  
 
 

- Det är glädjande att Sveriges Byggindustrier Service AB (BISAB) valt att ansluta sig till det nya ID06-
systemet, säger Peter Löfgren, vd ID06 AB. Genom sin anslutning visar man med tydlighet att man vill 
vara en aktiv aktör i det nya ID06-systemet, konstaterar Peter Löfgren. 

 
- Med nya ID06 stärks möjligheten för att få fler seriösa företag som rustar Sverige för 11 miljoner 

invånare till 2025. Det här är ett viktigt steg för att hela byggbranschen ska vara attraktiv, sund och 
säker, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.  

 
 
Kontaktuppgifter ID06 AB: Peter Löfgren, VD, Telefon: +46708210200, mail: peter.lofgren@id06.se 
Webb: www.id06.se 
 
Kontaktuppgifter Sveriges Byggindustrier Catharina Elmsäter-Svärd, VD via Håkan Lind 
Kommunikationschef direkt: 08-698 58 29, mobil: 072-226 80 66, mail: hakan.lind@sverigesbyggindustrier.se 
 
Bakgrundsfakta: 
ID06 AB är ett icke vinstutdelande företag vars avgifter ska täcka utvecklings- och driftkostnader utan bidrag från ägarna. Kärnan i ID06-

systemet har tre komponenter: 
1. Företag i ID06-systemet ska i realtid uppfylla lagstadgade krav för näringsverksamhet 

2. Individer i ID06-systemet ska ha en, och endast en, säkerställd identitet 

3. Anställningskontraktet mellan företag och individ ska vara säkerställt i ID06-systemet 

 

I ID06-systemet ingår, förutom det fysiska och mobilt ID06-kort, även ett antal IT-baserade funktioner som är nödvändiga för att ID06-

systemet ska bidra till att målen ”effektiv skattekontroll” och ”säkra arbetsplatser” uppnås. Dessa är; Kompetensdatabas som säkerställer 

utbildningsbevis, Bolagsdeklaration som säkerställer företagskontroller, ID06 Portalen som är en plattform för anslutning till ID06-systemet 

och kortbeställning samt Mitt ID06, som är en tjänst där företag och individer kan kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade i ID06-

systemet.  Andra aktörer levererar i konkurrens utrustning och kommersiella tjänster baserade på ID06-systemet. 
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