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Midroc och Wingårdhs vinner markanvisningstävling i 
Malmö. The Embassy of Sharing består av sju kvarter 
och kommer att utgöra en grön stadsdel i Hyllie. 
Det gröna stråket genom tomten är gestaltat som en 
pärlband av mindre platser.
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MAXI RANGE - KOMPLETT SORTIMENT  AV MONTERINGSLIM 
OCH FOGMASSOR

Smarta val!

Besök oss på www.bostik.se eller ring 042-19 50 00. 

Starkast KristallklarFixar alltSnabbast Miljösmart

”#Metoo behövs 
i byggbranschen”
Varför har byggbranschen förskonats från #me-
too-skandaler? Vi önskar att det kunde bero på att det 
faktiskt inte finns några. Som chefer måste vi berätta 
att det finns alldeles för många.
Under hashtaggen #metoo berättar kvinnor om sexuella 
trakasserier. Under #ihave bekänner män hur de själva 
gått över gränsen. I många fall handlar det om kränk-
ningar som har skett på svenska arbetsplatser.

Detta ger företag i 
samhällsbyggnadssektorn 
skäl att känna oro.

På våra byggen är 99 
procent av hantverkarna 
män. I ledningsposition är 
bara tio procent kvinnor. 
Att vår bransch präglas av 
machokultur är en upp-
fattning som ofta stämmer.

Hur många #me-
too-historier lär inte fin-
nas bland oss? Hur många 
skandaler pyr? Hur många 
anmälningar om brott 
riskerar vi att drabbas av?

Som branschförening 
hoppas vi att allt ska kom-
ma fram. I den arbetsmiljö 
som vi vill erbjuda finns ingen plats för övergrepp. Om 
det ändå sker ska den drabbade få fullt stöd från sin 
arbetsgivare.

Enligt en undersökning har 50 procent av våra 
kvinnliga medlemmar upplevt sexuella trakasserier. Det 
är ofattbara siffror. När vi fick höra dem beslutade vi 
att inleda en bred, fokuserad och långvarig satsning på 
jämställdhet – något som sedan 2015 har märkts genom 
kampanjen Stoppa machokulturen. Under arbetet har vi 
tagit del av chockerande berättelser från våra arbetsplat-
ser, skapat utbildningsverktyg för ökad kunskap och upp-
manat alla arbetsgivare att jobba aktivt för en jämställd 
arbetsmiljö.

Förhoppningsvis kan #metoo bidra till att kolleger 
som blir utsatta vågar berätta vad som hänt. Att deras 
företag tar det på allvar ska vara en absolut självklarhet. 
Vi är skyldiga att motverka en tystnadskultur där brott 
viftas bort som skämt.

Byggcheferna:

Vi hoppas samtidigt att #ihave ska få män i byggbran-
schen att rannsaka sig själva. Hur har du som individ 
bidragit till problemet? Har du skrattat med åt unkna 
anspelningar? Har du hört sexistiska kommentarer och 
låtit bli att säga ifrån? Vi begär inga bekännelser, men vi 
kräver att varje man, varje dag, är medveten om sin makt.

I trakasserier av en minoritet är det majoritetens 
ansvar att sätta stopp. Att inte ta det ansvaret innebär att 

man är medskyldig.
Med den här texten vill 

vi inte dra fokus från de 
kvinnor som delar med 
sig av personliga trauman. 
Vi vill bara göra klart att 
#metoo behövs i bygg-
branschen, både bland 
hantverkare och tjänste-
män. Vi ska inte tolerera 
att kvinnor kränks. Ingen 
ska känna oro över att 
bli sexualiserad på sitt 
jobb. Att vi driver Stoppa 
machokulturen, i samarbe-
te med Byggnads, beror på 
att vi anser att problemet 
är akut. Som chefer i Sveri-
ges manligaste bransch är 

det vår plikt att ge män och kvinnor samma möjligheter 
att känna sig trygga på jobbet.

”Vi kräver att
varje man,
varje dag,

är medveten
om sin makt”

Byggchefermas styrelse:
Kajsa Hessel (vd, Projektgaranti)
Peter Sjöquist (drifttekniker, Västerbottens läns landsting)
Nancy Lawoko (projektledare, Structor)
Jeanet Corvinius (arbetschef, Peab)
Anders Hinn (affärschef, Wästbygg)
Katarina Lindh (fastighetschef, Varbergs kommun)
Anders Holmgren (entreprenadingenjör, Effektiv Bygg)
Yvonne Stenman (inköpare, Skanska)
Marcus Malmström (vd, Climat80 Entreprenad)
Pär Rask (entreprenadingenjör, Peab)
Alf Svensson (fastighetschef, Sölvesborgs kommun)
Lars Tengvall (projektchef, NCC) 
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Bostadrättsprojekt 
blir till hyresrätter
Wallenstam omvandlar den första etap-
pen av bostadsrättsprojektet Orange-
riet i Solberga med 90 lägenheter till 
hyresrätter. Lägenheterna är nu under 
byggnation och beräknas vara klara för 
inflyttning till våren 2018.
Fastighetsbolaget Wallenstam upplever att 
marknadsläget på bostadsrättsmarknaden 
i Stockholm just nu är lite osäkert och 
väljer därför att göra om första etappen av 
Orangeriet till hyresrätter

– Efter att ha gjort ett marknadstest 

av projektet noterar vi att bostadsrätts-
marknaden har svalnat av. Tack vare vår 
kostnadseffektiva nyproduktion och vår 
finansiella styrka kan bostadsrättspro-
duktioner ställas om till hyresrätter och 
bidra positivt till resultatet, säger Hans 
Wallenstam, VD Wallenstam AB.

– Behovet av hyresrätter är enormt och 
fortsatt stigande. Det står cirka 590 000 
personer i kö hos Stockholms Bostadsför-
medling och cirka 30 000 personer i Wal-
lenstams kö för nyproducerade hyresrätter 

i Stockholm och Uppsala, säger vice VD 
Mathias Aronsson, regionchef Stockholm.

Orangeriet har ritats av Wingårdh 
Arkitektkontor med fasader i cederträ 
och lägenheter i storlekarna 1- 3 rum och 
kök. Inflyttning för de 90 lägenheterna 
beräknas starta i februari 2018.

Totalt sett bygger Wallenstam 318 nya 
lägenheter i Solberga. I slutet av 2015 
påbörjades 148 hyreslägenheter som 
nu är under inflyttning och under 2016 
startades byggnationen av Orangeriets 170 
bostadsrättslägenheter, varav 90 nu blir 
hyresrätter.
Källa: Wallenstam

Kön till att få en hyresrätt är lång i Stockholm och därför omvandlar Wallenstam den 
första etappen av bostadsrättsprojektet i Solberga till hyresrätter.
Skiss: Wallenstam

För sjunde året i rad har Sifo på uppdrag 
av bransch- och intresseorganisationen 
SABO genomfört en undersökning bland 
allmänheten om allmännyttan. Årets un-
dersökning visar, återigen, att majoriteten 
har en positiv syn på de allmännyttiga 
bostadsföretagen.

– Det är mycket glädjande och en 
signal att vi ska fortsätta vara med och 
bygga samhället på bred front. Allmännyt-
tan har aldrig varit så viktig som nu. Vi är 
viktiga för att kommunerna ska klara sitt 
bostadsförsörjningsansvar, vi stärker den 

76 %
av befolkningen uppfattar ordet

”allmännyttan”
som mycket eller ganska posi-
tivt, enligt en ny undersökning 
från Sifo.

sociala sammanhållningen i samarbeten 
med näringsliv, skola och frivilligorgani-
sationer och vi ligger i framkant när det 
gäller miljösatsningar, för att ta bara 
några exempel, säger Anders Nordstrand, 
vd för bransch- och intresseorganisationen 
SABO.

Undersökningen baseras på 2000 
personer i åldrarna 18 år och äldre, 
med Kantar Sifos webbpanel den 8 – 15 
november 2017.
Källa: SABO

165 000 bostäder 
kvar att rusta upp
Hälften av allmännyttans bostäder från 
åren 1961–1975 behöver renoveras. Det 
visar en ny rapport från bransch- och 
intresseorganisationen SABO som även 
identifierar kostnader, hinder och åtgär-
der för de renoveringar som kvarstår.
De allmännyttiga kommunala bostadsfö-
retagen har fördubblat renoveringstakten. 
Från cirka 11000 bostäder per år 2009 till 
dagens cirka 20 000. Nu återstår 165 000 
lägenheter från rekordåren att renovera. 
Om företagen klarar att hålla samma takt 
kommer hela beståndet från rekordåren 
vara renoverade om tio år. Men det finns 
det finns oroande tecken på att det kan ta 
längre tid än så.

– Vi har kompetens- och kapacitets-
brist i byggbranschen och renoveringarna 
kräver i stora delar samma yrkeskategorier 
med många nyproduktionsprojekten. Där-
för kommer renoveringstakten sannolikt 
att dämpas, säger Susanna Höglund, chef 
för Ekonomi och Juridik på SABO, Sveri-
ges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Kostnad på minst 28 miljarder
Enligt SABOs beräkningar innebär de 
kvarvarande renoveringarna i allmän-

nyttan en kostnad på minst 28 miljarder 
kronor. Men med den nivån kan bara aku-
ta tekniska brister åtgärdas. Renoveringar 
som möter krav på till exempel minskad 
energiförbrukning och bättre tillgänglig-
het leder till betydligt högre summor. Slut-

notan kan landa på 165 miljarder kronor 
för hela allmännyttan.

– Det är enorma summor och därför 
utökar SABO samarbetet med HBV, 
allmännyttans inköpscentral, för att öka 
transparensen på materialpriser. Vi ser 
också över möjligheten att underlätta för 
grossister, installatörer och leverantörer att 
ta en annan plats i entreprenörskedjan än 
vad de gör i dag. På så sätt vill vi underlät-
ta för mindre företag att jobba för allmän-
nyttan. Det skulle öka konkurrensen och 
pressa priserna, säger Susanna Höglund.
Källa: SABO

Susanna Höglund, chef Ekonomi och Juridik, SABO.
Källa: SABO
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Midroc och Wingårdhs vinner 
markanvisningstävling i Malmö
”På ett vågat och självsäkert 
sätt och med en inbyggd tro på 
människans inre kraft skapar 
förslaget förutsättningar för 
oväntade möten.” Malmö stads 
jury har utsett The Embassy 
of Sharing, signerat Midroc 
Property Development och 
Wingårdh Arkitektkontor, till 
vinnare av markanvisningstäv-
lingen för den sista centrum-
tomten i Hyllie.
Markanvisningstävlingen ut-
lystes i januari, med syftet att få 
fram ett förslag som genom sin 
utformning och funktion skulle 
bidra till visionen om Hyllie. Av 
15 inkomna intresseanmälningar 
valdes sju aktörer ut att gå vidare 
med tävlingsförslag, som nu The 
embassy of Sharing av Midroc 
tillsammans med Wingårdhs 
Arkitektkontor har vunnit. 

– Tävlingsförslaget utgick 
från visionen att göra Hyllie till 
den pulserande och inklude-
rande miljö som stadsdelen har 
potential att bli. Vi vill skapa 
miljöer som utgör en plattform 
för samarbete, inkludering 

Byggnaden Fyrtornet fungerar som entré för 
hela området. 3D-bild från Stationstorget väs-
terut, med köpcentret Emporia till höger.
3D-bild: Wingårdhs Arkitektkontor

och utveckling, säger Magnus 
Skiöld, vd på Midroc Property 
Development.

Området är indelat i sju 
kvarter, med olika identiteter och 
funktioner. De binds samman 
av ett grönt publikt rum med 
många mindre platser för möten, 
med skydd från trafikbuller och 
vind. I byggnaderna dedikeras 
olika delar och våningsplan 
för skilda typer av privata och 
offentliga verksamheter samt bo-
städer för olika ändamål, i olika 
storlekar och upplåtelseformer.

Joakim Lyth, som är kontor-
schef på Wingårdhs i Malmö, 
berättar att de ville skapa en 
utpräglad grön miljö, som tillför 
det som Hyllie saknar idag; 
tydliga publika platser inbäd-
dade i grönska, formgivna i en 
mänsklig skala.

– De ska fungera som kom-
plement till Hyllie stationstorg, 
på samma sätt som Lilla Torg är 
ett komplement till Stortorget, 
säger han.

Förslaget omfattar totalt 
cirka 55 000 kvadratmeter 

byggnader, fördelat mellan hy-
res- och bostadsrätter, inklusive 
studentbostäder och bostäder 
för äldre, kontor och kontors-
hotell, verksamhetslokaler samt 
gemensamma ytor. Området 
kommer att utvecklas under en 
period på mellan fem och sju år 
och omfattar en projektvolym på 
totalt cirka 2,5 miljarder kronor.

Juryn bestod av sex stycken 
representanter från Malmö stad. 
Håkan Thulin, som är exploate-
ringschef på fastighetskontoret 
och även juryns ordförande, 
tycker att The Embassy of Sha-
ring har en tydlig struktur, men 
också en brokighet och lekfullhet 
som är lätt att förälska sig i och 
att det blir en riktigt snygg sista 
pusselbit till Hyllie centrum.

– Förslaget innehåller alla de 
värden som vi efterfrågat, med 
varierade stadsrum och möjlig-
heter till ett bra mikroklimat för 
både växtlighet och människor, 
säger han.
Källa: Midroc 

Byggnorden #2-17Byggnorden #2-17 4544

ArkitekturArkitektur



I en ruffig tidigare industrimiljö i Roskilde 
ritar Arkitema bostäder i projektet Beat box 
som består av containrar ihopsatta i en stål-
ram. De 30 bostäderna i Roskildes kreativa 
stadsdel uppförs av Container Living, som 
är specialister på containerbostäder.
Ett före detta industriområde i södra Roskilde 
har de senaste åren genomgått en större 
förändring och blivit stadens kreativa områ-
de, Musicon. I området finns i dag museet 
Ragnarock och 70 andra aktörer som är i full 
fart med att utveckla stadsdelen. Inom de 
närmaste 15 åren är målet att de 250 000 m², 
som tidigare varit betongfabrik, ska hysa   
1 000 arbetsplatser och 1 000 bostäder. 

Projektet består av en våning i betong 
med stora glaspartier, vilket bidrar till att 

Containrar i stålhyllor 
blir bostäder

knyta byggnaden till platsens historia. Ovanpå 
denna bas byggs en stålkonstruktion som 
kommer att fungera som en hylla som håller 
48 containrar med ca 30 bostäder på 30, 60 
respektive 90 m². Genom de stora stålramarna 
skapas en viss flexibilitet i de begränsningar 
som en container har.

– Beat box är ett kul och utmanande 
projekt, där vi arbetar med containerns fasta 
ramar, som vi lyckas omforma till något nytt. 
Genom att bibehålla containerns yttre och 
sätta ihop dem med basens betong och de 
markanta stålbalkarna får Musicon-området 
helt unika och autentiska bostäder. Det är 
ingen tvekan om att dessa bostäder passar per-
fekt i områdets ruffiga profil, säger Rolf Kjær, 
affärsområdeschef på Arkitema Architects.

Containrar som framtidens bostäder
Beat box är resultatet av ett och ett halvt 
års arbete där containerns möjligheter som 
bostäder har undersökts för att uppfylla både 
de formella kraven och de framtida boendes 
krav. Containrarna sammankopplas två och 
två bredvid varandra med bibehållen utsida så 
att den råa stilen blir framträdande. Isolering-
en görs invändigt och containerparen blir till 
bostäder på 60 m², fördelat på antingen en 
stor lägenhet eller två mindre lägenheter på 
30 m² vardera.

I varje ända av containrarna kom-
mer fönster, ytterdörrar och även 
balkonger att släppa in ljus i 
lägenheterna. Placeringen av 
de tre punkthusen blir i 
form av en halvcirkel 
med fasader ut 
mot de två 
centrala 
gator-
na 

i Musicon, Rabalderstræde och Penselstrøget. 
På baksidan av husen finns trappuppgångar 
och en liten plats med grill, cykelparkering 
och utomhusytor. Allt ska bidra till att skapa 
en levande miljö runt containrarna.

– Bostäderna kommer att ha allt som en 
boende förväntar sig av sin lägenhet, på det 
sättet skiljer sig en container inte från andra 
bostadstyper. Vi arkitekter blir utmanade 
av dess fasta mått men i gengäld ger det oss 
också en del fördelar. Själva uppförandet av 
byggnaderna kommer att ske snabbare och är 
därför ett riktigt bra alternativ till konventio-

nella bostäder i framtiden. Både här i 
landet och i utlandet, jag är säker på 
att vi kommer att se många fler 
containerbostäder under 
kommande år, säger 
Rolf Kjær.
Källa: Arkitema

Bild: Arkitema Architects
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Under 2018 kommer Skanska uppföra 
ett 20 vånings hus i centrala Helsingborg 
åt fastighetsbolaget JEFAST.
FOJAB Arkitekter, som ritat huset, har 
föreskrivit användandet av miljövän-
liga och underhållsfria stenskivor från 
Spanska NEOLITH. Med ett nano-ytskikt 

Bild: Marco Pusterla, arkitektbyrå 
Jakobsson Pusterla AB

Stor satsning på 
miljön i Helsingborg

från Pureti får de knappa 2.500 kvadrat-
meter fasad samma rengörande effekt 
på den omgivande luften som om man 
hade avlägsnat 2500 bilar årligen från 
Helsingborgs stadskärna. Det motsvarar 
planterandet av 625 träd. Detta är en 
omfattande satsning på luftkvaliteten i 

Helsingborg och kommer minska andelen 
skadliga partiklar i inandningsluften runt 
fastigheten. 

NEOLITH är en tillverkad sten bestå-
ende av återvunna produkter från sten- 
och glasindustrin. Produkten är brand- 
och frostsäker, nästan omöjlig att repa och 
väger inte mer än 14 kg per kvadratmeter. 
Detta leder till stora miljöfördelar i hela 
produktionskedjan.

NEOLITH är världens största sintrade 
stenskiva i tjocklekar ner till 3 mm.
Källa: NEOLITH

Cementa klargör sina 
hållbarhetsambitioner 
med Fossilfritt Sverige
Tillverkningen av cement innebär idag 
betydande koldioxidutsläpp och en 
stor hållbarhetsutmaning är att kunna 
producera cement och betong som är 
nödvändigt för samhällsbyggandet 
utan att det har en negativ påverkan på 
klimatet.
Sedan 1990 har Cementa minskat sina 
utsläpp med cirka 20 procent och arbetar 
målmedvetet med en vision om att be-
tongprodukterna ska vara klimatneutrala 
till år 2030. Det finns dock mycket kvar 
att göra och det kommer att kräva en sam-
verkan med offentliga och privata aktörer. 

Därför är det angeläget för Cementa att 
skriva under Fossilfritt Sveriges deklara-
tion om att Sverige ska bli ett av världens 
första fossilfria välfärdsländer.

Initiativet Fossilfritt Sverige startades 
av regeringen inför klimatmötet i Paris 
2015 och är en plattform för dialog och 
samverkan mellan företag, kommuner 
och andra typer av aktörer som vill göra 
Sverige fritt från fossila bränslen. 

– Vi ser behovet av ett stärkt samarbete 
och en konstruktiv dialog mellan myndig-
heter, politik och näringsliv för att få på 
plats de tekniksprång som är en nödvän-

dighet för att vi ska nå vår vision om noll 
koldioxidutsläpp under våra produkters 
livstid. Produkter som är avgörande för att 
kunna bygga ett hållbart samhälle, säger 
Karin Comstedt Webb, hållbarhetsansva-
rig på Cementa.

Hälften borta – men mycket kvar
Cementa har redan idag fasat utan mer än 
häften av det kol som använts som bränsle 
i produktionen, men det finns fortfarande 
mycket kvar att göra. En samverkan med 
Fossilfritt Sverige kan bidra till att Cemen-
ta kommer ännu längre i sitt hållbarhets-
arbete. 

– Klimatförändringarna är redan 
här! Därför är det oerhört glädjande att 
Cementa delar visionen om ett fossilfritt 
samhälle och är ledande i ett av de stora 
nödvändiga tekniksprången: att utveckla 
ett konkurrenskraftigt och koldioxidneu-
tralt cement, säger Svante Axelsson natio-
nell samordnare för Fossilfritt Sverige. 
Källa: Cementa

Byggbranschen utbildar 
i energibyggnad
Arbetsgivar- och branschorganisationer-
na Sveriges Byggindustrier och Instal-
latörsföretagen tar nu över huvudman-
naskapet för handledarutbildningen 
ENERGIBYGGARE – en utbildning i 
energieffektivt byggande, installations- 
och renoveringsarbete samt förnybar 
energianvändning.
ENERGIBYGGARE vänder sig till alla 
som är verksamma i bygg- och instal-
lationsbranschen. Efter genomförd 
handledarutbildning ska deltagarna kunna 
fungera som handledare för sina arbets-
kamrater inom det egna företaget.

– Bygg- och installationsföretagen 
är nödvändiga i arbetet med att sänka 
Sveriges energianvändning. Det här är 
ju något som våra företag jobbar med 

varje dag, även om de inte alltid använder 
begrepp som energieffektivisering. Att 
höja kompetensen kring detta ytterligare 
tjänar såväl företag som samhälle på, säger 
Hans Söderström, projektledare Installa-
törsföretagen

Viktigt för företagen
Kursen är uppdelad i sex interaktiva 
moduler som tillsammans tar cirka fyra 
timmar i anspråk; Introduktion – Ener-
gibyggare gör skillnad, Värmeisolering, 
Lufttäthet, Byggnaden som system, Fukt 
och Installationer.

– Om drygt tre år, den 31 decem-
ber 2020, ska alla nya byggnader vara 
nära-noll-energibyggnader. Därför är 
kompetens inom energieffektivt byggande 

en mycket viktig komponent för bygg- och 
installationsföretag. Och det brådskar, 
säger Åsa Douhan, projektledare Sveriges 
Byggindustrier.

Information och anmälan till kursen, 
som är avgiftsfri, finns på energibyggare.se

Från och med hösten 2017 ges utbild-
ningen bland annat av Entreprenörsskolan 
inom Sveriges Byggindustrier och Installa-
törsföretagens utbildningsenhet EUU.

I skrivande stund har nästan 2000 
personer genomgått utbildningen En-
ergibyggare via handledare på den egna 
byggarbetsplatsen. Utbildningen är fram-
tagen inom ett EU-projekt där ledande 
branschaktörer medverkar.

Energibyggare är en av de utbildningar 
som kan registreras i ID06 Kompetensda-
tabas. 
Källa: Sveriges Byggindustrier
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Stenpiren resecentrum är
vinnare av årets Sienapris
Sienapriset, Sveriges mest prestigefulla 
utmärkelse inom landskapsarkitektur, 
har tilldelats Swecos landskapsarkitekter 
för Stenpiren resecentrum vid Skepps-
bron i centrala Göteborg. En komplex 
situation har fått ett självklart och enkelt 
svar och är genomförd ner i minsta 
detalj, säger juryn i sin motivering.
Stenpiren Resecentrum ingår i det större 
stadsbyggnadsprojektet Skeppsbron som 
Sweco arbetat med under lång tid.

– Vi är oerhört glada över priset. Vi är 

enormt starka inom landskapsarkitektur 
på senare tid och att erhålla Sienapriset 
visar på våra landskapsarkitekters höga 
kompetens. Det är en disciplin som får 
ta stor plats hos oss när vi planerar och 
utformar framtidens samhällen och städer, 
säger Jan Mattsson, vd Sweco Architects.

En viktig del har varit att utveckla sta-
dens kollektivtrafik, inte minst att knyta 
ihop buss och spårvagnstrafik med färjor 
över älven. Ansvarig landskapsarkitekt 
Henrik Fogelklou har tillsammans med 

sitt team skapat den vackra platsen vid 
vattnet som tilltalade tävlingsjuryn.

– Slutresultatet är ett väl fungerande 
resecentrum. Projektet har i stora delar 
varit komplext, vilket var utmanande 
men samtidigt mycket spännande. En av 
nyckelfaktorerna är inkluderande dialog 
med beställare och övriga förvaltningar 
i staden. Då gestaltning och samordning 
har legat högt på dagordningen gjorde alla 
inblandade teknikspecialister sitt yttersta 
för att finjustera minsta detalj, säger Hen-
rik Fogelklou.
Källa: Sweco

Årets Sienapris har tilldelats Sweco Architects för Stenpiren resecentrum vid 
Skeppsbron i centrala Göteborg. 
Foto: Nils-Olof Sjödén

Under tre år kommer omfattande arbe-
ten pågå för att bevara Ölandsbron i gott 
skick. Bron är en livsnerv i regionen – 
det passerar ca 18600 fordon varje dygn 
i snitt, under sommartid är dygnssnittet 
25000 fordon.
Slitaget från bilarna tillsammans med det 
utsatta läget från havet och vindarna i 
Kalmarsund innebär att underhållet är en 
ständig process. Just nu innebär arbetet 
att samtliga rörliga lager byts, det blir ny 
beläggning på högbron, reparation av 

Ölandsbrons pelare står 
stadigt under renoveringen

kantbalken på högbron och samt beton-
greparationer.

– Vi har bidragit med hållfasthetsbe-
räkningar och temporära infästningar som 
säkrar bropelarna under arbetet, säger Mi-
cael Nilson, KAM på Ergofast. Vi hittade 
en mer effektiv lösning för de temporära 
infästningarna och vi är förstås stolta över 
att ha fått möjligheten att göra det.

Ergofasts ingenjörer har räknat fram 
en mer optimerad dimensionering för 
att möta hållfasthetskraven med både 

tids- och materialbesparingar som följd. 
Borrdjupen i betongen har reducerats 
med ca 200 mm och materialåtgången har 
reducerats kraftigt.

– Vi byter 210 lager i bron och måste 
hålla högt tempo för att hinna klart till 31 
december 2019, berättar Joakim Sörenby 
projektchef Svevia. Att vi valde Ergofast 
för infästningslösningen beror på den 
kostnadseffektiva lösningen och deras 
leveransförmåga, något som är helt avgö-
rande i den här typen av extrema projekt. 
Källa: Ergofast

Foto: Shutterstock
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