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Opinion:

"Otydlig lagstiftning
riskerar att hindra
bostadsbyggandet"
Plan- och bygglagen
är verkställbara förrän
(PBL) har ändrats
de har vunnit laga
många gånger under
kraft. Eftersom FL
de senaste åren.
gäller även för bygglov
Sedan lagen trädde
kommer huvudregeln
i kraft 2 maj 2011
om inte ändringar
har den utökats och
görs i PBL att gälla för
justerats gång efter
bygglovsbeslut.
annan, till exempel
I propositionen
med nya regler om
”Verkställbarhet av
Attefallshus, upphäbeslut om bygglov,
vande av detaljplan
rivningslov och marefter genomföranklov” (2017/18:240)
Pia Pehrson och Björn Eriksson från Foyen Advokatfirma.
detidens utgång,
från den 12 april 2018
Foto: Pressbild
bygglovsgivande i
föreslås att det i PBL
strid med detaljplan,
införs en bestämmelse
exploateringsavtal,
som innebär att bland
bullernivåer, ändrad
annat bygglov får
överklagandeprocess och nya miljöbedömningar. På
verkställas fyra veckor efter att beslutet har kungjorts,
senare tid har ytterligare förslag på förändringar tilläven om det inte har vunnit laga kraft. Förslaget syftar
kommit. Bland annat reduktion av bygglovsavgifter
till att skapa en möjlighet att överklaga och framställa
vid för lång handläggningstid, klimatanpassning och
ett yrkande om inhibition av ett lovbeslut innan det får
återigen nya detaljplaneregler.
verkställas.
Vid flera tillfällen har vi kunnat konstatera att lagstifByggnadsnämnden ska dock få bestämma att ett betaren haft för bråttom när ändringarna i PBL införts.
slut om bygglov får verkställas tidigare, om ett väsentligt
Trots goda intentioner har det blivit mycket krångligt att
allmänt eller enskilt intresse kräver det. Ändringarna
fatta ett korrekt beslut om detaljplan eller bygglov. Nu
planeras att träda i kraft den 1 juli 2018. Ändringarna
har vi helt enkelt kommit till en punkt då systemet inte
kommer att innebära en reell möjlighet för en klagohänger ihop längre. Det senaste exemplet är förslaget till
berättigad sakägare att yrka inhibition innan åtgärden
verkställighetsregler.
som fått bygglov verkställs. Åtgärdernas verkställande
Den 1 juli 2018 träder den nya förvaltningslagen
kommer senareläggas. Det kan ge ett förbättrat skydd
(FL) i kraft. Enligt lagen är huvudregeln att beslut inte
för natur- och kulturmiljön samt riksintressen. Men
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samtidigt finns en uppenbar risk för missförstånd avseende startbesked och verkställbarhet. Enligt de nu gällande bestämmelserna krävs ett verkställbart lovbeslut
och ett startbesked för att en sökt åtgärd ska få påbörjas.
Startbesked kan ges samtidigt som ett lovbeslut. Det
ska även ges snarast möjligt därefter, det vill säga även
innan lovbeslutet vunnit laga kraft.
Med tanke på att nuvarande reglering tillåter
omedelbar verkställbarhet kan situationen lätt uppstå
att byggherren efter startbesked utgår från att en sökt
åtgärd får påbörjas. Men nu måste byggherren enligt
förslaget invänta
fyraveckorsfristen, trots att
ett startbesked
har getts. Det är
med andra ord
hög risk för att
fler byggåtgärder kommer att
påbörjas innan
den föreslagna
fyraveckorsfristen
passerat. För att
så inte ska ske,
ställs högre krav
på flera aktörer.
Dels på byggnadsnämndernas
hantering och att
de vid expediering av lovbeslut
och startbesked
mycket tydligt
upplyser om den
nya fyraveckorsfristen. Dels på
de enskilda som
söker lov. Dessutom på enhetligt
agerande i kommunerna. Fyraveckorsfristen räknas från det att beslutet
har kungjorts, vilket är något som kommunen styr över
enligt PBL. Olikheter vid kommunernas handläggning
och tid inom vilken kungörelse sker, kommer medföra
skillnader avseende den tid en byggherre får invänta
verkställigheten av beviljat projekt.
Det är oerhört tveksamt om förslaget om verkställbarhet kommer att medföra en effektivare hantering av
bygglov. Förslaget riskerar snarare att leda till svårare
tillämpning och fler missförstånd. Redan med dagens

lagstiftning får byggherren föra en kamp för att kommunen ska expediera ett bygglovsbeslut formellt rätt och
inte missa kungörelsen. Många gånger blir det väldigt
fel vilket leder till oklarhet om bygglovet verkligen
vunnit laga kraft. Detta är ett rejält problem vid all typ
av finansiering.
Vi kan konstatera att PBL nu har ändrats så många
gånger att den inte längre går att överblicka. Det är
oklart hur ärenden ska hanteras, vilka övergångsbestämmelser som gäller och vilken version av lagreglerna
som kommunen ska använda. Detta är ingen rättssäker
ordning och
det gynnar inte
byggandet.
Det drabbar
kommunerna,
byggbolagen, de
bostadssökande
– och de närboende som berörs
av planerad
nybyggnation.
Det som
nu krävs är en
komplett översyn
av lagstiftningen.
Det är dags att
sluta lappa och
laga utan istället
ta ett rejält
helhetsgrepp.
Annars får vi
inte till stånd
den förenkling,
effektivisering,
rättssäkerhet och
klimathänsyn
som nästan alla
aktörer verkar
vilja uppnå.

"Detta är ingen rättssäker
ordning och det gynnar
inte byggandet.
(...)

Det som nu krävs är en
komplett översyn av
lagstiftningen."

Pia Pehrson, advokat/partner
Björn Eriksson, b
 iträdande jurist
Båda är verksamma vid Foyen Advokatfirmas avdelning
för Mark- och miljörätt.
Debattartikeln publicerades ursprungligen på SvD
Debatt 26 apri 2018.
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Regionala skillnaderna i
byggandet ökar 2018
Med hänsyn till den starka tillväxten för
de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna de senaste åren, inte minst under
2017, och det nu allt osäkrare läget
på bostadsmarknaden, blir också de
regionala skillnaderna tydliga när man
bedömer utvecklingen framöver.
Enligt analysföretaget Industrifakta väntas
de totala husbyggnadsinvesteringarna

växa med över 10 procent och där främst
investeringar i privata och offentliga lokaler driver tillväxten.
Källa: Industrifakta &
Marknadstrender Bygg

utvecklas i sidled 2018 men mellan olika
regioner väntas skillnaderna bli stora. I
Norrland bedöms investeringarna minska
relativt kraftigt medan nedgången blir
mindre i de södra delarna av landet.
För flera regioner innebär 2018
sannolikt ett bakslag efter den positiva
utvecklingen 2017. Ett undantag är Västra
Götaland, där byggmarknaden väntas

Foto: Matthew Henry

141 tips om misstänkt
brottslighet under 2017
Fair Play Byggs andra årsrapport publicerades månadsskiftet april-maj och
innehåller flera exempel på hur oseriösa
företag sätter konkurrensen ur spel. Det
är misstanke om skattebrott, penningtvätt, brott mot utlänningslagen och mutbrott som samlas in och anmäls till myndigheter. Under 2017 har projektet fått
in 141 tips och lämnat vidare 55 ärenden
till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten,
Arbetsmiljöverket och Polisen.
Snedvriden konkurrens till följd av oseriös
och kriminell verksamhet drabbar de
företag som följer lagar och regelverk.
Människor far också illa på grund av ett
utbrett slarv på arbetsmiljöområdet hos
oseriösa företagare.
Till Fair Play Bygg lämnas tips om
misstänkt brottslighet i byggbranschen.
Tipsen undersöks och bearbetas för att
sedan lämnas över till ansvarig myndig-
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het. Sedan starten har projektet fått in
247 tips och lämnat vidare 97 ärenden
till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten,
Arbetsmiljöverket och Polisen.
– För oss är sund konkurrens en av de
absolut viktigaste frågorna. Att Fair Play
Bygg under 2017 fått in över 140 tips visar
att det finns många människor som vill
bidra till att skapa en sund byggbransch.
Ett bättre samarbete mellan myndigheter
tror jag är en viktig faktor för att vi ska
kunna motverka brottslighet och nå en
sund konkurrens för hela byggbranschen,
säger Kristin Andersson, vd på Stockholms Byggmästareförening.

Stor ökning vidareanmälda tips

Fair Play Bygg är ett treårigt projekt som
drivs av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland.
Under 2017 inkom 141 tips till Fair Play

Bygg, vilket är en ökning med närmare 25
procent jämfört med 2016. Av de inkomna
tipsen har 55 lämnats vidare, en ökning
med 31 procent jämfört 2016.
De som hör av sig till Fair Play Bygg är
ofta företrädare för mindre byggbolag som
själva är ute i produktionen. Det är också
vanligt att byggnadsarbetare som arbetar
eller har arbetat i mindre seriösa företag
lämnar in tips.
– Många byggnadsarbetare och
medlemmar i Byggnads far illa i oseriösa
företag, det får vi nästan dagligen bevis
för. Samarbetet Fair Play Bygg är ett
kraftfullt sätt att skydda arbetare och ta itu
med de företag som inte följer spelregler
och lagar på byggmarknaden, säger Lars
Holmström, ordförande Byggnads Stockholm-Gotland.
För att anmäla ett företag till Fair Play
Bygg kan man under full anonymitet lämna genom hemsidan Fairplaybygg.se. Upplysningar om kriminellt upplägg i bolaget,
eventuell kontanthantering i samband
med löneutbetalningar, uppgifter om vilka
bilar företaget använder och var eventuell
svart arbetskraft bor kan vara viktiga för
Fair Play Byggs utredare.
Källa: Stockholms Byggmästareförening

Foto: Leeroy

Rekryteringsproblemet stort
inom byggsektorn
Goda tider till trots, är det mycket
svårt att hitta rätt typ av personal inom
byggsektorn. Det kan konstateras när
Industrifakta, som löpande genomför ett
stort antal intervjuer, har tillfrågat företag som är verksamma inom bygg- och
installationsteknik samt i konsultledet.
En övervägande majoritet av de som
intervjuats lyfter fram rekryteringssvå-

righeterna som det största problemet på
marknaden just nu.
– I genomsnitt är det 9 av 10 intervjuade företag inom flera typer av konsult- och
installationsbranscher som har svårigheter
att rekrytera, säger Magnus Johansson,
projektledare på Industrifakta.
Att tillväxten nu tenderar att bromsa in
har ännu inte lett till någon lättnad på den

fronten. Svårast är det att hitta personal på
montagesidan.
Detta hänger ihop med den fortsatt
stora byggvolymen. Företag har överlag
svårt att avsätta tid att utbilda nyanställda
i tider av hög arbetsbelastning. Istället
gäller det att få in självgående nyanställda med god utbildning och erfarenhet,
vilket skärper konkurrensen om personal.
Många företag vittnar om den hårda konkurrensen mellan företagen och oron för
att mista arbetskraft till konkurrenter.
Källa: Industrifakta AB
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”De som påstår att allmännyttan
har en alltför dominerande roll på
bostadsmarknaden är ute och cyklar”
säger journalisten och författaren Kent
Werne.
Foto: Sara Appelgren

Montage av limträstomme under vinter
halvåret utan väderskydd.
Martinson Group AB

Sveriges allmännytta
krymper varje år
Sedan 2000-talets början har allmännyttan i Sverige försvagats. Tiotusentals
lägenheter i landet har endera sålts till
privata fastighetsägare eller ombildats till
bostadsrätter. I dag är andelen lägenheter
i allmännyttig ägo nere på 29 procent.
De som påstår att allmännyttan har en
alltför dominerande roll på bostadsmarknaden har helt fel, menar journalisten och
författaren Kent Werne, som framträdde
på vårens andra Crush Talks i Göteborg
– De är ute och cyklar, konstaterar
Kent Werne.
Allra snabbast har utförsäljningsvågen
rullat på i Stockholm och dess kranskommuner. Här har drivkraften främst
varit ideologisk och framförallt drivits av
Moderaterna.
– Så här uttryckte ett kommunalråd
i Täby saken: ”kommunen behöver inte
ett eget bostadsbolag. Det allmänna ska
tillhandahålla sådant som marknaden
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inte erbjuder och dit hör inte bostäder”,
berättar Kent Werne.
Andra utförsäljningar motiverar kommunerna med att de behöver få in pengar
för att kunna renovera och bygga nytt.
Men antalet nya lägenheter som byggs är
betydligt färre än de som säljs.
– 2016 såldes 12 000 allmännyttiga
lägenheter men det byggdes bara 6 000
nya lägenheter i allmännyttans regi, alltså
hälften så många som såldes ut, säger han.
– Så även om utförsäljningarna går i
vågor så krymper allmännyttan succesivt.

Viktigare med vinst än förvaltning

De nya ägare som tar över drivs av andra
krafter än det som tidigare varit en
ledstjärna för de allmännyttiga bolagen,
nämligen att tillgodose bostadsbehoven
för alla medborgare.
– Vinst är det viktigaste snarare än att
förvalta för hyresgästernas räkning, säger

Kent Werne och citerar ur en av de större
privatvärdarnas årsredovisning:
– ”Vi ska leverera marknadens mest
attraktiva riskjusterade avkastning till
aktieägare och investeringspartners”.
Kent Werne menar att den utbredda
tilltron på att marknaden ska fixa bostadsmarknaden har fått en rad negativa effekter som bostadsbrist, ökad segregation,
skenande hyror och upptrissade priser på
framförallt bostadsrätter.
– När det byggs mycket bostadsrätter
byggs det på ren spekulation. Det går att få
in cash snabbt medan det tar lång tid att få
avkastning för hyresrätter, säger han.
– Men nu när man inte får lika mycket
betalt svajar marknaden och det kommer
många signaler om minskat byggande. Samtidigt byggs det inte för de behov som finns.
Själv är Kent Werne övertygad om att
det som skulle behöva göras för att få fram
fler och framförallt billigare bostäder är att
lösa finansieringsfrågan en gång för alla.
– Det som borde göras är att återskapa
ett system där staten garanterar en viss
volym av bostadsbyggande så att bostaden
blir en del av välfärden. Då behövs allmännyttan och hyresrätten för att alla inkomstgrupper ska få tillgång till bra bostäder.
Källa: Hyresgästföreningen

Experter: ”Överdriven oro för
fukt och trä i Skandinavien”
Limträ klarar fukt lika bra som andra
byggmaterial, allt annat är myter baserade på okunskap. Egentligen handlar det
bara om att ha koll på grundläggande
1700-tals fysik, menar Per Karnehed,
civilingenjör och diplomerad fuktsakkunnig.
– Det behövs ännu mer information och kunskapsspridning på det här
området, konstaterar Johan Fröbel, chef
teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.
I de skandinaviska länderna är limträ och
fukt en vanlig fråga, och branschen lägger
mycket tid, kraft och pengar på att prata
om väderskydd, tänka på väderskydd och
utveckla väderskydd. Nere i Europa är
synen annorlunda och ofta väcker den
skandinaviska upptagenheten vid frågan
stor förvåning.
– Där är inställningen att det egentligen inte spelar så stor roll om träkonstruktionen blir fuktig, bara den får chans att
torka ut. Faktum är att limträ klarar fukt
lika bra som andra konstruktions-material. Egentligen borde det här vara en

icke-fråga, säger Per Karnehed som driver
Karnehed Design & Construction AB.

Krävs kunskap och systemlösningar

Per Karnehed menar att det egentligen
bara handlar om att ha koll på grundläggande 1700-tals fysik och veta lite om
sambandet mellan relativ luftfuktighet,
RF, temperaturer och mikrobiell påväxt.
Utan att gå in allt för mycket på detaljer,
konstaterar han att det största misstaget
ofta är att täcka in träet, eftersom risken
då är att det bildas kondens.
– I andra delar av Europa vet man detta
och det som fungerat bra där i många
år fungerar naturligtvis utmärkt också i
Sverige, säger han.
Per Karnehed menar därför att oron
över trä och fukt är en myt som mest
bygger på tradition och okunskap i
byggbranschen. Han efterlyser ännu mer
kunskapsspridning och fler gemensamma
standarder och systemlösningar.
– Limträtillverkarna har ingen anledning att rygga för den här frågan, istället
borde de kliva fram och leverera fakta,

säger Per Karnehed och ger ett exempel
från ett aktuellt projekt som han varit
engagerad i, Valla Berså i Linköping.
– När Lindsténs Fastigheter AB
skulle bygga en av stadens mest hållbara,
miljöriktiga och fina byggnader ville man
bygga med limträ i kombination med KLträ, korslimmat trä. Därför att det var det
naturliga valet.
Utmaningarna var två. Dels att byggaren Åhlin & Ekeroth Byggnads AB inte
hade tidigare erfarenhet av att bygga i trä,
dels byggnadens cirkelform som gör den
extra utsatt.
– Jag var på plats och visade konkret
hur man kan göra. Allt har gått bra och
byggföretaget siktar nu på att fortsätta
med mer trä i konstruktionerna även i
kommande projekt, säger Per Karnehed.
Johan Fröbel bekräftar det Per Karnehed säger. Myten om riskerna med fukt
och limträkonstruktioner lever fortfarande kvar hos många, trots att det finns
massor av motbevis , säger han.
– Vi fortsätter att jobba aktivt med att
sprida kunskap om den här frågan via
Limträhandbok Del 4. Den levereras i början av juni och handlar om planering och
montage av limträkonstruktioner där ett
av kapitlen handlar om fukt och montage,
berättar Johan Fröbel.
Källa: Svenskt Trä
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Tajmning och kundfokus viktiga
för att sprida bygginnovationer
Vilken förmåga har företag att sprida
eller ta till sig en innovation? En ny
avhandling undersöker innovationsförmågan inom byggbranschen. John Lindgren, forskare i innovationsvetenskap
vid Högskolan i Halmstad har studerat
två komplexa processer: byggandet av
flervåningshus i trä och införandet av
digitala lösningar i byggbranschen.
John Lindgrens forskning om innovationsförmåga visar och bekräftar att
innovationens innehåll, sammanhanget
den sprids i och hur själva spridningen
sker samspelar och är av största vikt.
– Byggbranschen – liksom alla
branscher – är i stort behov av innovationer. Bland annat drar både byggande
och själva boendet mycket energi, så
energieffektivisering är alltid efterfrågat,
säger John Lindgren, i dag vikarierande
universitetslektor i industriell organisation
vid Högskolan i Halmstad.
– Min studie ger konkreta exempel om
just byggbranschen. Företag som arbetar
med att sprida innovationer som påverkar
flera delar av byggprocessen kan lära av
resultaten från den här forskningen.

Innovationsspridningen mer komplex

John Lindgren, forskare i innovationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad,
har skrivit en avhandling där han
undersöker innovationsförmågan inom
byggbranschen.
Foto: Ida Fridvall
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Två så kallade systemiska innovationer har
studerats via två fallföretag: flervåningshus
i trä och digitalisering av byggprocessen.
Flervåningshus i trä – inte vanliga villor
med andra ord – är en nischprodukt som
blir allt vanligare i Sverige, med specifika
fördelar som bland annat kortare led- och
byggtider, energibesparing samt miljöoch klimatmässig hållbarhet som argument. Digitaliseringen av byggbranschen
är snarare en del av ett större samhällsfenomen, och fördelar av den går att dra
genom exempelvis effektiviseringar.
Innovationerna påverkar flera delar
av byggprocessen, från ritbord till val av
verktyg och hur lång själva byggtiden blir
– och så vidare.
– Spridningen av innovationen – den
nya lösningen – blir en iterativ process
i byggsammanhang, den sker inte steg
för steg utan upprepade gånger i olika
grupper eller funktioner och utan särskild
ordning. Varje grupp kan upptäcka, mer
än en gång, att ”såhär måste förändringen
modifieras för att passa oss”. Processen

blir därför mer komplicerad, säger Johan
Lindgren.
– Därtill har byggbranschen både
privata och offentliga aktörer som styr
sina organisationer på olika sätt, vilket gör
innovationsspridningen än mer komplex.

Kunskap om kunden

Men hur kommer byggarna av trähusen
ut på marknaden, vem vill köpa? Och hur
ska de stora byggföretagen kunna beställa
digitala lösningar som blir bra och effektiva för beställaren?
– Det är viktigt att titta på branschens
karaktärsdrag, säger John Lindgren.
Hans forskning lyfter fram flera delar
av processen som är avgörande. Ett exempel är att i takt med att fler yngre kommer
in i byggsektorn underlättas digitaliseringen. Det är viktigt att se vilka leverantören
har framför sig, det vill säga individerna i
företaget.
– Är de inte yngre, utan – vilket är ganska typiskt i byggbranschen – en samling
herrar i 60-årsåldern? Då kanske digitala
lösningar bättre införs genom att de här
personerna har en särskild person som
hjälper dem och hämtar information åt
dem i systemen, annars blir digitaliseringen ineffektiv.
Yngre kan
däremot ofta
själva börja
använda systemen efter en
genomgång.
Hur spridningen sker
spelar också
roll:
– Jag ser
exempelvis
att digitala lösningar kan få bra gehör om
den som presenterar kan visa konkreta
fördelar och vilka effekter det får genast,
anpassat till företaget. Då får idéerna ett
helt annat genomslag på en gång.
Flervåningshus i trä byggs ofta av
snickare med stor erfarenhet, och praxis
är så vedertagen för dem hur man ska
bygga att – när de kommer till de höga
trähusen – de tydligt behöver visas hur
det bör gå till när det gäller lösningar som
inte är enligt praxis. Exempelvis handlar

det om hur innertaken byggs och fäst på
profiler istället för att skruvas fast – annars
blir akustiken felaktig, men det är svårt att
veta utan tydliga instruktioner.
– Det är viktigt att veta vad som kan
gå fel, och var i spridningsprocessen, och
vara medveten om det. Och, det kan som
sagt handla om att visa hur något byggs
konkret, eller snarare om hur folk bemöts.
Man måste se till användarmiljön!

Tre sorters kunskap

En viktig del i att sprida innovationer
är att se vilken typ av kunskap som är
central. Det finns tre sorters kunskap som
behöver utvecklas under innovationsspridningen. Den första är domän-specifik, och kan handla om hur man bygger
och konstruerar.
– Här måste man i fallet med trähus
utveckla ny kunskap, det går inte att dra
jättemycket nytta av det de gjort tidigare.
Flervåningshus i trä blir en helt annan
akustiklåda än när husen byggs i andra
material, då måste man isolera och bygga
väggar och bjälklag på ett helt annat vis,
säger John Lindgren.
Den andra kunskapstypen är mer en
generell, där man kan dra nytta av mer
befintlig kunskap om hur det funkar med
it. Då är tröskeln kanske lägre – men samtidigt måste den anpassas till byggsektorn
för att nå bra lösningar.
Den tredje sortens kunskap handlar
om att utvärdera och bli mer systematisk
i arbetet.
– När sedan
förståelsen
för digitala
lösningar över
lag blir högre
i branschen,
kan kunskapen
lättare implementeras och
nischas, säger
John Lindgren.
Ett exempel
är hur material
och komponenter kan hissas ner innanför
väderskydden under husbygget. För att
få in grejorna har man tidigare fått lossa
bultar i det temporära taket och skjutit
isär det för hand. Här kan till exempel en
fjärrstyrd motor användas och arbetsmomentet blir automatiserat. En generell
lösning på ett specifikt byggproblem.
Källa: Högskolan i Halmstad

”Det är viktigt
att veta vad
som kan gå fel,
och var"
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400 studentbostäder
blir nästan 650
646 studentbostäder byggs ovanpå Willys i norra Sorgenfri. Två våningsplan
rivs och fem nya byggs på med lägenheter. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat
om bygglov.
Redan för ett år sedan gavs klartecken av
nämnden att bygga knappt 400 studentlägenheter ovanpå affärshuset på Östra
Farmvägen, där bland annat Willys huserar. Då var tanken att bygga bostäder i fyra
våningar. Men projektet arbetades om,
ytterligare ett våningsplan har tillkommit

och den gemensamma innergården har
blivit större.
– Det behövs fler studentbostäder i
universitetsstaden Malmö, samtidigt som
norra Sorgenfri är i behov av förändring,
säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i
stadsbyggnadsnämnden.
Istället för knappt 400 bostäder blir det
nu 646 studentlägenheter av varierande
storlek, men med merparten under 35
kvadratmeter. Rivning av de två affärspla-

nen och byggstart av bostäderna inleds
i maj 2018, och inflyttning planeras till
augusti 2020.
– Studentbostäder är välkommet i Malmö. De här får en smidig placering nära
stationen på Östervärn. Sorgenfri omvandlas från ett industriområde i centrala
Malmö och då kommer 650 studenter
att bidra till trygghet och stadsliv, säger
Märta Stenevi (MP), kommunalråd och
stadsbyggnadsnämndens ordförande.
Källa: Malmö stad

Illustration: Tengbom

A Working Lab:

Chalmers nya 
unika hybridprojekt

Illustration: Mima Arkitekter
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A Working Lab, som utgör Johanneberg Science Park etapp två, ska bli ett
kontorshus och innovationsarena på 12
400 kvm med över 400 arbetsplatser.
A Working Lab ska också fungera som
test- och demonstrationsarena för det
nyskapande projektet både under och efter byggprocessen. Byggnadens stomme
kommer att utgöras av en hybridstomme
av stål, KL-trä och limträ.
Stålbalkarna vilar på limträpelarna och
KL-träskivorna vilar i sin tur på stålbalkarna. På så vis drar stommen nytta av
de bästa egenskaperna hos respektive
material.
– Genom att kombinera materialens
främsta egenskaper skapar vi en mycket
stark byggnad, både hållbarhetsmässigt
och rent konstruktionsmässigt. Så vitt jag
vet är det första gången ett hybridbygge
av den här storleken uppförs. Akademiska
Hus vill också ha fokus på just trä för en
så miljövänlig och hållfast byggnad som

möjligt, säger Sam Koski, projektledare
hos Martinsons.

Nära samarbete blir snabbt jobb

Akademiska Hus är beställare och driver
projektet i samverkan med bland andra
Johanneberg Science Park, RISE och Chalmersfastigheter.
– Vi vill utmana både oss själva och
våra leverantörer till att skapa en innovativ
hållbar byggnad och en värdeskapande
samverkansmiljö. Vi ser nu fram emot
att ha med Martinsons på den här resan,
säger Hayar Gohary, projektdirektör på
Akademiska Hus.
Samverkansentreprenör för projektet är
Byggdialog. Tack vare att många olika aktörer jobbar mycket nära varandra under
hela processen, blir flödet smidigare hela
vägen från planering till färdig byggnad.
– Vi är med från projektering och hela
vägen in i mål. Eftersom det här sättet att
bygga, med hybridstomme, är relativt nytt

för oss alla har det varit både lärorikt och
utvecklande att jobba tillsammans. Dessutom har vi större möjligheter att komma
med synpunkter under resans gång, vilket
effektiviserar hela produktions- och montageskedet, säger Sam Koski.

Hög kvalitet och hållfasthet

Eftersom A Working Lab ligger mitt
på Chalmers är utrymmet begränsat. I
kombination med hybridstommens egna
förutsättningar kräver projektet en hög
grad av prefabricering. Allt för att montaget ska kunna ske så smidigt och snabbt
som möjligt.
– Just samordningen är en stor utmaning, både vad gäller tillverkningen
av stommen men också när det gäller
leveranser och montage på en begränsad
yta. Men genom att ta fram de ultimata
lösningarna och dessutom förproducera
så mycket som det bara är möjligt, har vi
hittat sätt att effektivisera byggprocessen,
säger Sam Koski.
– Hybridbyggen med trä kan mycket
väl bli melodin i framtiden. Trä är ett lätt
material att jobba med, det är klimatsmart
och kräver mindre markarbete. Tillsammans med stålet får vi en byggnad med
hög kvalitet och hållfasthet.
Byggandet av A Working Lab inleddes i maj 2017 och beräknas stå klart för
inflyttning sommaren 2019.
Källa: Martinsons
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Jobb på
Riksbyggen
– om landets
blivande
högskole- och
civilingenjörer
själva får välja
Studenter som läser till högskole- och
civilingenjör vill helst arbeta på Riksbyggen inom fastighetsförvaltningsbranschen. Det visar Universums årliga
undersökning Företagsbarometern, som
besvarats av över 22 000 studenter.
Varje år rankar landets studenter Sveriges
mest attraktiva arbetsgivare i undersökningen Företagsbarometern. Företagsbarometer är en heltäckande undersökning
om karriär, arbetsliv och framtid. I år har
över 22 000 studenter deltagit i undersökningen.
– Det är mycket glädjande att Riksbyggen befäster sin popularitet bland blivande
högskole- och civilingenjörer. Riksbyggens
fastighetsförvaltning har växt kraftigt de
senaste åren och hållbarhetsfrågorna är
centrala hos oss vilket lockar många unga
studenter, säger Karin Goddard, HR-chef
på Riksbyggen.

Viktigt för framtiden

I undersökningen ingår alla studenter, i
samtliga årskullar, på Universitet/Högskolor som har ett högskole- och/eller
civilingenjörsprogram inskrivet. Resultatet
av undersökningen blev offentligt den 22
mars och Riksbyggen har ökat som en
attraktiv arbetsgivare. Riksbyggens fastighetsförvaltning har växt både organiskt
och genom förvärv. Under senare tid har
Riksbyggen bland annat förvärvat ISS
Fastighetsägare och Agenta Förvaltning
AB.
– Att locka unga och välutbildade personer är oerhört viktigt för Riksbyggens
framtids konkurrenskraft. Utvecklingen
inom fastighetsförvaltningen går snabbt
framåt med ny teknik vilken ställer nya
krav på våra medarbetare, säger Maria
Sörén, ansvarig för employer branding på
Riksbyggen.
Källa: Riksbyggen
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Kvarteret Valvankaret i Högdalen, söder om Stockholm, består av 82 hyresrätter som
Riksbyggen skapat i samarbete med IF Metall.
Foto: Riksbyggen

Stockholmshusen Ledinge 1.
Illustration: White Arkitekter

172 nya hyreslägenheter
ska uppföras i Tensta
På uppdrag av Svenska Bostäder ska NCC bygga 172 hyreslägenheter i Tensta.
Projektet är en del av Allmännyttans gemensamma ramavtalsupphandling för
de så kallade Stockholmshusen där NCC är en av fyra entreprenörer. Ordern är
värd cirka 250 miljoner kronor.
Det är Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder som i ett gemensamt initiativ gjort upphandlingen med mål att öka byggtakten och möta det stora
behovet av fler hyresrätter i Stockholm.
– Det här är en del av Stockholms stads initiativ att påbörja upp till 5 000 lägenheter i Stockholm fram till år 2020 och jag är jätteglad över att just Tensta och
det nya kvarteret Ledinge blir det första projektet vi genomför tillsammans med
NCC med det nya bostadskonceptet Stockholmshusen, säger Jörgen Holmqvist,
fastighetsutvecklingschef på Svenska Bostäder.
De 172 hyreslägenheterna byggs i sju punkthus med en gemensam gård mellan
husen. Tre hus blir sex våningar höga och fyra hus blir sex våningar med en souterrängvåning. Kvarteret ligger bredvid en konstgräsplan och en basketplan och
Tensta centrum med t-bana ligger på fem minuters promenadavstånd.
– Genom att NCC har fått vara med i tidigt skede kan vi säkerställa bra och
hållbara bostäder till lägre produktionskostnader, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.
– I närområdet samarbetar vi idag med Stockholmshem och Familjebostäder
kring bostadsrenoveringar och ett nytt polishus, nu ser vi fram emot att få vara
delaktiga i den fortsatta utvecklingen av staden och tillsammans med Svenska
Bostäder bidra till fler hyreslägenheter.
Stockholmshusen har tagits fram i samarbete med de upphandlade entreprenörerna. Projektet kännetecknas av att i hög takt och med god kvalitet samt miljöfokus skapa tusentals nya hyresrätter, till en lägre kostnad än annan nyproduktion.
Ett officiellt första spadtag tas i juni 2018. Inflyttning beräknas ske från 2021.
Affären registreras i andra kvartalet 2018 i affärsområdet NCC Building.
Källa: NCC

Riksbyggen fördubblar sin
produktionstakt av hyresrätter
Behoven av fler hyresrätter som fler
har råd att bo i är stort. Riksbyggen
fördubblar därför produktionen av
hyresrätter från dagens nivå på 600 bostäder/år till 1 200 bostäder/år. Riksbyggen planerar även att kraftigt öka antalet
orter för produktion av hyresrätter.
Riksbyggen är en av Sveriges största
fastighetsförvaltare och förvaltar cirka 200
000 bostadsrätter och 100 000 hyresrätter.
Det innebär att mer än en halv miljon
människor bor i bostäder som Riksbyggen
tar hand om. Sammanlagt har Riksbyggen
verksamhet på över 430 orter runt om i
landet.
– Vår utökade satsning på fler hyresrätter ligger helt i linje med Riksbyggens
företagsidé att skapa attraktiva och

hållbara bostäder för alla. Behovet av fler
bostäder är fortsatt stort och det gäller att
bygga bostäder som folk har råd med och
möjlighet att flytta in i, säger Leif Linde,
vd för Riksbyggen.
Riksbyggen planerar samtidigt att utöka sitt egenägda hyresbestånd från dagens
5 400 hyresrätter till 7 500 hyresrätter.
– Idag har vi planerade eller pågående
hyresrättsprojekt i cirka 20 kommuner,
det vill vi öka till minst det dubbla. Det är
viktigt att inte all bostadsproduktion koncentreras till vissa tillväxtområden utan
att nya bostäder ska finnas att tillgå på fler
ställen runt om i landet, säger Leif Linde.
Räknar man in den omfattande produktionen av bostadsrätter har Riksbyggen pågående/planerade bostadsprojekt

i över 60 kommuner, från Ystad i söder
till Kiruna i norr. Genom att använda
det reformerade produktionsstödet för
hyresrätter ska Riksbyggen kunna erbjuda
hyresrätter med en hyresnivå som många
ska klara av att betala.
– Det nya produktionsstödet skapar
förutsättningar att bygga hyresrätter
med lägre hyror än vad vi kan göra idag.
Användande av produktionsstödet innebär ett maxtak för hyrorna vilket vi som
kooperativt företag tycker är bra, säger
Leif Linde.
Källa: Riksbyggen
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Veidekke lanserar
fullt möblerat boende
Många väljer all inclusive på solsemestern. Nu lanserar Veidekke Bostad samma möjlighet för nya bostäder genom
försäljning av fullt utrustade lägenheter.
Först ut är Kallhäll i västra Stockholm.
I många år har svenska charterresenärer
kunnat välja all inclusive på utlandssemestern. Men när det gäller boende har
möjligheten att flytta in i en fullt utrustad
lägenhet varit relativt begränsad.
– Vi ser att det finns ett uttryckt behov
av fullt möblerade bostäder bland flera av
våra kunder. Därför vill vi erbjuda den här
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möjligheten, säger Filip Borgelin, projektutvecklare på Veidekke Bostad.
Främst är det unga vuxna som planerar
att flytta hemifrån, som gärna skulle vilja
slippa att lägga tid och resurser på att skaffa möbler och husgeråd. Andra grupper
som har visat intresse är arbetspendlare
med övernattningslägenhet samt personer
som har separerat och behöver ett nytt
boende där allt finns på plats från start.
– Vi tror att det här ligger helt rätt i
tiden. Många tycker att det är smidigt
att köpa en bostad som har blivit inredd

av proffs och andra är helt enkelt inte
intresserade av att inreda själva, säger Filip
Borgelin.
Först ut är ett drygt tjugotal en- och
tvårumslägenheter i Kallhäll i västra
Stockholm. Samtliga lägenheter står
färdiga för inflyttning och kommer att
kunna säljas fullt utrustade med möbler
och husgeråd.
– Det är nybäddat och klart, bara att
flytta in. I praktiken kommer kunderna
att kunna köpa en ny bostad på morgonen
och sova i sin nya säng på kvällen om de
vill det, säger Filip Borgelin.
Källa: Veidekke

På bilden till vänster visas
en nybäddad sovplats
i Veidekkes nya projekt
i Kallhäll utanför Stockholm, med färdiginredda
bostäder. Längst ner till
vänster syns ett av köken. I
den här bostaden går köket ihop med vardagsrummet, som syns på bilden
längs ner till höger.
– I praktiken kommer
kunderna att kunna köpa
en ny bostad på morgonen och sova i sin nya säng
på kvällen, säger Filip
Borgelin projektutvecklare
på Veidekke Bostad.
Foto: Bengt Höglund
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Riksbanken vill ha centralt
bostadsrättsregister

Illustration: Castellum

I slutet av maj släppte Riksbanken sin
rapport Finansiell Stabilitet. I rapporten
tar Riksbanken ställning för ett centralt
bostadsrättsregister för registrering av
panter. Det är ännu en i raden av tunga
instanser som argumenterar för att
ett bostadsrättsregister skulle vara ett
betydande steg för konsumentskyddet
på bostadsmarknaden.
Mäklarsamfundet har länge påpekat
riskerna med att det i Sverige saknas ett
centralt bostadsrättsregister likt det som
redan idag finns för fastigheter. Ett centralt bostadsrättsregister skulle inte bara
skydda konsumenterna från riskerna med

felaktiga noteringar av ägarförhållanden
och pantsättningar.
Det skulle också minska risken för
bedrägerier och försvåra möjligheterna
för penningtvätt. Tidigare har bland annat
Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet och
Konsumentverket ställt sig bakom förslaget
om ett centralt bostadsrättsregister. Nu ansluter sig även Riksbanken till förespråkarna.

Bra skydd för konsumenterna

I rapporten Finansiell Stabilitet (2018:1)
skriver man:
”Riksbanken bedömer även att det bör
införas ett centralt register för bostads-

rättspanter för att minska risken att enskilda hushåll drabbas av ekonomiska förluster i händelse av dold pant. Ett system som
säkerställer att pantsättningen registreras
korrekt är också viktigt för att investerares
förtroende för svenska säkerställda obligationer ska vara fortsatt högt.”
– Det är positivt att allt fler förespråkar
ett centralt bostadsrättsregister. Frågan är
utredd tidigare och det borde inte föreligga några större hinder för att genomföra
detta. I Norge gjordes det på drygt ett
halvår, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.
– När rekommendationerna i utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden tycks ligga i malpåse
borde detta vara ett attraktivt alternativ för
en regering som prioriterar konsumentskyddsfrågorna.
Källa: Mäklarsamfundet

’Grävskopan’ dammas av – delas ut till
Kungälvs kommun och Ernst Rosén AB
Nu planeras Uppsalas första
WELL-certifierade kontor
I ett av Uppsalas bästa och mest centrala
lägen planeras Kungspassagen – en fastighet som präglas av hållbarhet och nytänkande, som dessutom blir Uppsalas
första WELL-registrerade kontorsbyggnad. Certifieringen är en internationell
byggstandard som väger in människors
hälsa och välbefinnande i arbetslivet.
Hyresgästerna i Kungspassagen kommer
att erbjudas generös rymd, möjlighet
till stora sammanhängande ytor, stora
ljusinsläpp och valfrihet att hitta den bästa
lösningen för just sin verksamhet. Fastig-
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hetens trapphus utformas för att stimulera
till vardagsmotion och spontana möten
med bland annat konst och designföremål.

Högsta klass inne och ute

För att bidra till ett hållbart resande
kommer funktioner som underlättar
och främjar cykelpendling att byggas in
i Kungspassagen. Vidare kommer också
en grönskande takterrass skapas som kan
användas som utomhuskontor.
– Att bygga fastigheter som är hållbara
både nu och på lång sikt är viktigt för oss.

Att vi dessutom väljer att WELL-certifiera denna fastighet visar att vi månar om
människorna som jobbar i fastigheten,
det känns riktigt bra säger Björn Johansson, Affärsområdeschef Region Stockholm-Norr i Castellum.
Kungspassagen kommer i enlighet med
Castellums hållbarhetspolicy även att certifieras enligt miljöklassificeringssystemet
Miljöbyggnad, nivå GULD, en av Sveriges
högsta miljöklassningar. Certifieringen
ställer extra höga krav på inomhusmiljön,
behaglig temperatur och luftflöde, dagsljusinsläpp och noggrant utvalda material
utan miljörisker är bara några exempel.
Fastigheten omfattar 8 000 kvm och
beräknas klar för inflyttning under 2020.
Källa: Castellum

Efter sexton år dammar nu Svenska
byggnadsvårdsföreningen av ’Grävskopan’. Den negativa utmärkelsen återinförs
för att markera det mångåriga förfall av
Marstrands Turisthotell som lett till att
anläggningen idag är bortom räddning.
’Årets grävskopa’ delades fram till 2002
ut av Byggnadsvårdsföreningen i syfte att
rikta uppmärksamhet mot ett projekt där
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skadats eller förstörts. I huvudsak har det rört
sig om rivningar, men även ombyggen och
politiska beslut som stridit mot föreningens
strävan om god byggnadsvård har legat till
grund för utmärkelsen.
I år återinför Byggnadsvårdsföreningen
’Grävskopan’ och kommer under sitt årsmöte i Göteborg att formellt göra tillkännagivandet.

Pris för mångårig vanvård

Anledningen är den mångåriga vanvård av
Turisthotellet i Marstrand, viken lett till att

byggnaden inte längre går att rädda utan
måste rivas. Kungälvs kommun, miljö- och
byggnadsnämnden, och Ernst Rosén AB är
i egenskap av tillsynsmyndighet respektive
fastighetsägare ytterst ansvariga för försummelsen och därför de som nu tilldelas
’Grävskopan’.
– Turisthotellet är en av få återstående
karaktärsbyggnader från badortsepoken
i Marstrand och på Västkusten i slutet av
1800-talet. Den är kulturhistoriskt synnerligen värdefull och utgör en viktig del av
det utpekade riksintresset för kulturmiljövården för orten, säger Vicki Wenander,
ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen.
Utöver tillkännagivandet får miljö - och
byggnadsnämnden i Kungälvs kommun
och fastighetsägaren Ernst Rosén AB också
ett års fritt medlemskap i Svenska byggnadsvårdsföreningen.
Källa: Svenska byggnadsvårdsföreningen

Motiveringen för utmärkelsen:

Marstrands Turisthotell är ett unikt
kulturarv från badortsepoken i slutet av
1800-talet och utgör en viktig del av
riksintresset för bevarandet av kulturmiljön
för orten. Byggnaderna har under många
år fått förfalla i sådan utsträckning att
de inte längre går att rädda utan måste
rivas. Kungälvs kommun, miljö- och byggnadsnämnden, har allvarligt försummat sin
roll som myndighet att bedriva tillsyn och
fastighetsägaren Ernst Rosén
AB har underlåtit att
underhålla byggnaderna för att
de ska kunna
bevaras, i
strid med
kraven
enligt
plan- och
bygglagen.
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Illustration: Skanska

Illustration: Kanozi

Skanska säljer förskola och
äldreboende i Västra Hamnen
Skanska har sålt fastigheten Sjösättningen 1 i Västra Hamnen, Malmö, för
295 miljoner kronor. Köpare är Vectura.
Byggnaden som innehåller förskola och
äldreboende är utvecklad av Skanska
Sverige. Försäljningen kommer att
bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling i det andra kvartalet
2018.
Byggnaden om cirka 7 000 kvadratmeter
kommer att bli 5 våningar hög och ska
inrymma förskola för cirka 120 barn och
äldreboende med ett 60-tal lägenheter.
Därutöver omfattas lokaler för övriga
kommersiella kunder.
– Vi är mycket glada över att Vectura
kommer att förvärva det här projektet.
Det har varit en konstruktiv process fram
till nu och vi räknar med att det goda

32

Byggnorden #1-18

samarbetet mellan alla parter kommer att
fortsätta. Detta är ett projekt där alla kommer att bli vinnare, säger Hans Fransson,
senior affärsutvecklare, Skanska Sverige
AB.

Planer på Guld

Projektet har en tydlig social agenda där
Skanska tillsammans med Malmö Stad
upprättat en handlingsplan som innebär en satsning på praktikplatser samt
samarbete med Rosengårdsskolan och Yallatrappan. Byggnaden har höga miljökrav
och avsikten är att söka certifiering enligt
LEED, nivå Guld.
Byggstart är planerad till augusti 2018
och färdigställandet till augusti 2020.
Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden,

med verksamhet inom husbyggnation och
infrastrukturbyggande i Sverige, Norge
och Finland samt utveckling av bostäder
och kommersiella fastigheter på utvalda
hemmamarknader.
Kommersiell fastighetsutveckling sker
även i Danmark. Skanska erbjuder också
tjänster inom offentlig-privat samverkan.
Skanska omsatte cirka 65 miljarder kronor
i sin nordiska verksamhet och hade drygt
15 000 anställda under 2017.
Källa: Skanska

WSP vann uppdrag för
E.ONs nya Nordenkontor
Tillsammans med Castellum och
Kanozi, vann WSP den stora arkitekttävlingen för E.ONs nya Nordenkontor
i Malmö. WSPs uppdrag är att ta fram
programdetaljering. Det här är ett multidisciplinärt uppdrag med hela 13 WSP
discipliner.
E.ON Sverige har tecknat avtal med Castellum om att bygga deras nya Nordenkontor. Kontoret, som kommer att ligga
nära centralstationen i Malmö, ska ha
plats för cirka 1500 anställda.
WSP har fått ett multidisciplinärt
uppdrag för att stödja Castellum med att

ta fram programdetaljeringen. Arkitekt är
Kanozi med Daniel Hohental i spetsen.
– Det här är en unik helhetssatsning
och ett prestigeuppdrag för oss. Kontoret
innebär en toppmodern arbetsplats för
E.ONs anställda som präglas av smart, koordinerad teknik i symbios med människornas välbefinnande i byggnaden, berättar
Jenny Wahl, avdelningschef byggnadsfysik, WSP Sverige.
– Exempelvis finns hälsofrämjande
utearbetsplatser, biotoptak, solcellstekniker för solavskärmning, solcellsparker,
smart fasad, återvinning av spillvärme,

effektiv och smart styrning av värme,
ventilation och belysning. Det är vad vi
menar med en hållbar byggnad.
Från WSP medverkar följande 13
discipliner i uppdraget: Energi, solenergi,
miljö, hälsa, ljusdesign, konstruktion,
fuktsäkerhet, brand, akustik, VVS, vent,
styr och el. Programdetaljeringen pågår
fram till juni i år.
Källa: WSP
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Sagolikt nytt mikrokvarter
byggs vid havet i Borstahusen
Gröna tak-oaser i Indonesien, Borstahusen historia som gammalt fiskeläge
och italienska och spanska innergårdar
är några oväntade influenserna i det nya
Kvarteret Morgondoppet på den skånska
kusten i Borstahusen.
Hjärnorna bakom de fem husen i det nya
mikrokvarteret är konceptutvecklaren och
Instagram-profilen Robin Berkhuizen och
arkitekten Marco Pusterla.
I den gamla fiskebyn Borstahusen
byggs nya moderna hus som grannar till
de gamla vackra gatuhusen. Robin Berk-

huizen, VD på Emrahus, konceptutvecklare och Instagram-profil, såg en möjlighet
att förverkliga sitt drömprojekt på en av de
nya tomterna.
– Jag ville skapa ett kravlöst livsstilsboende där man får mer tid över till att
leva ett aktivt liv. Här i det fantastiska
Borstahusen med både skog och hav runt
husknuten.
Vill du se fler av Robin Berkhuizens
verk? Sök efter @Robinberkhuizen på
Instagram!
Text, foto och illustrationer: Emrahus

Robin Berkhuizen, konceptutvecklare och
Instagram-profil.
Foto: Jonas Lundberg

Miljövänligt och tillgängligt

Alla husen i Kvarteret Morgondoppet är miljövänliga passivhus och för Robin, som är VD på Emrahus som bygger LSS-boenden, var
tillgänglighet också en viktig faktor. Därför finns det möjlighet för de boende att välja till hiss i husen. Det gör det möjligt för vemsomhelst att flytta in och bo kvar där resten av livet även om ens fysiska förutsättningar ändras.
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Havet som inspiration

Husens arkitektur hämtar inspiration från Borstahusen fiskehistoria. Takens
vågformade takprofiler och takräckenas fiskenätsform med plats för gröna
klätterväxter för tankarna till havet och förstärkas av den vackra fasaden i
skimrande fiskfjällsformat skiffer på en bas av tegel som är typisk för området.

På första plan förlängs det öppna köket och vardagsrummet med ett inramat trädgårdsrum med inspiration från spanska och italienska innergårdar. Diamatslipade betonggolv och råa takbjälkar kombineras med eleganta kök och badrum.
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Gröna oaser

En bild av en grön oas på ett tak i Indonesien
fick stå modell för husens vackra takträdgårdar
med trädäck och odlingslådor djupa nog för att
plantera fruktträd.

Man har även hämtat idén om att förse rummen med ett rikt ljusflöde från medelhavet, med genomgående franska balkonger som
återfinns i alla rum. Invändigt används även genomgående naturliga och ärliga material som åldras vackert.
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Helgopriset 2018:
Dags att söka Sveriges
största arkitekturpris

Illustration: HENN och C.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects och
HENN vinner sjukhusprojekt

Greenhouse Garden – Reflect Project Connect.
Illustration: In Prais of Shadows Arkitektur

Svensk arkitektur välrepresenterad
under årets Vendigbiennal
Trä, innovation och de globala hållbarhetsmålen blir svenska teman på arkitekturbiennalen i Venedig. I parken Serra dei
Giardini visas utställningen Greenhouse
Garden – Reflect Project Connect, som
handlar om utforskande arkitektur, innovativa material och hållbar produktion.
Den internationella arkitekturbiennalen i
Venedig brukar kallas världens viktigaste
arkitekturutställning. Parken Serra dei Giardini, som ligger vackert beläget mellan de
två biennalområdena Arsenale och Giardini,
har de senaste åren blivit en mötesplats för
svenska utställningar under biennalen.
I år samarbetar Svenska institutet, Sveriges Arkitekter, Svenskt Trä och Folkhem
kring projektet Greenhouse Garden – Reflect
Project Connect som innehåller en utställning om hållbar arkitektur och innovativa
material i ett växthus från förra sekelskiftet, samt en specialbyggd paviljong som
inrymmer en serie seminarier, workshops
och samtal.

mål som relaterar till utställningens teman:
hållbar energi för alla, hållbar industri och
innovationer och infrastruktur, hållbar
konsumtion och produktion och bekämpa
klimatförändringen.
Svenska institutets utställning Accepting
the Challenge – Sweden and the 2030 Agenda
kommer därför att komplettera huvudutställningen under stora delar av biennalperioden.
– Sverige har en mycket lång tradition
av att använda trä som byggmaterial och
stor erfarenhet av hållbart skogsbruk. Detta
tillsammans med vår starka position inom
innovation, bidrar till att finna nya spännande lösningar för framtiden, säger Svenska
institutets generaldirektör, Annika Rembe.
– Dessutom rankas Sverige för närvarande som det främsta landet i världen sett till
de nationella framstegen mot de 17 målen
för hållbar utveckling. Därför känns det
roligt och naturligt att Sveriges bidrag fokuserar på dessa styrkor under årets biennal.

Fullt fokus på hållbarhet

Nya sätt att tänja gränserna

Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen löper som en röd tråd genom det
svenska bidraget. Särskilt fokus ligger på de
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Dagens snabba utveckling inom träindustrin
ger arkitekter oanade möjligheter. Hur det
kan ske utforskar curator Ulrika Karlsson i

utställningen Plots, Prints and Projections,
där sex inbjudna arkitektkontor i nära samarbete med tillverkningsindustrin har tagit
fram spännande installationer i trä.
I vissa fall har resultatet tänjt gränsen
för vad som tidigare har varit möjligt att
genomföra. Olika arbetsmetoder och träets
inneboende egenskaper har undersökts.
Installationerna har kommit att balansera i
skärningspunkten mellan det traditionella
hantverket och den digitala tillverkningsprocessen.
Som del i utställningen byggs en
träpaviljong i trädgården, ritad av In Praise
of Shadows Arkitektur. Den är en fullskaledemonstration som byggs med hjälp av
avancerad träteknologi.
Paviljongen blir navet för samtal, seminarier och workshops som kretsar kring hur
träindustrins höga innovationstakt kommer
att förändra arkitekturen och arkitektens
arbetssätt. De visar också träarkitekturens
starka koppling till de globala miljömålen i
Agenda 2030.
Källa: Svenska Institutet

C.F. Møller Architects har tillsammans med tyska arkitektkontoret HENN tilldelats kontraktet
för allmänna planeringstjänster
för byggprojekten vid Städtisches Klinikum Braunschweig,
Braunschweigs kommunala
sjukhus, under ett förhandlingsförfarande.
I arkitekturprogrammet ingår
en ny byggnad samt arbete på
en befintlig skalkonstruktion.
Byggnaderna på platsen kommer
att slås samman och bilda ett
kluster. För att uppnå detta skapas
en öppen och anslutande Huvudgata, ”magistrale”, som förbinder
alla funktioner och arkitektoniska
strukturer.
Huvudgatan fungerar som en
ryggrad som med hjälp av naturligt
ljus, utsikt över gröna innergårdar
och rymliga cirkulationsområden
skapar ett omfattande vägledningssystem så att både patienter
och besökare enkelt kan orientera
sig. Den totala volymen omfattar
12 730 m² nybyggnation, 35 500
m² tillbyggnation och 28 330 m²
renovering.

Andra vinsten i Tyskland

Projektet är teamets andra stora
sjukhusuppdrag på den tyska
marknaden. Man har även anlitats
för utbyggnaden av det ikoniska

och K-märkta universitetssjukhuset RWTH i Aachen, Tyskland, ett
projekt som vanns i en internationell designtävling 2017.
Den befintliga byggnaden kommer att byggas ut med en ny volym
som delvis ligger under jord och
innehåller ett centralt kirurgiområde, intensivvårdsavdelningar och
en ny entréhall.

Experter på helande arkitektur

C.F. Møller har ett flertal sjukvårdsprojekt i Europa. Med bred
kunskap om helande arkitektur
och evidensbaserad design, skapar
C.F. Møller de ramar för sjukvårdsbyggnationer som på bästa sätt
tillgodoser patientens behov, stöder
anhörigas möjlighet till involvering
och ger optimala arbetsförhållanden för personalen.
Användningen av helande
arkitektur och evidensbaserad
design har nyligen tillämpats i två
av C.F. Møllers projekt i Storbritannien. Psykiatriska sjukhusen
i Springfield och Tolworth, som
för närvarande byggs i sydvästra
London. Vid sidan av detta ska C.F.
Møller Architects tillsammans med
den finska arkitektbyrån Aihio
Arkkitehdit rita Tammerfors nya
vuxenpsykiatri.
Källa: C.F. Møller Architects

I november är det åter dags för Statens
fastighetsverk att utse vinnaren av Helgopriset, Sveriges största arkitekturpris sett till
prissumman på 150 000 kronor. Helgopriset,
uppkallat efter arkitekt Helgo Zettervall,
ges för bästa restaurering, komplettering,
ombyggnad eller tillbyggnad av ett äldre byggnadsverk och delas i år ut för sjätte gången.
Fram till början av juni finns det möjlighet att
komma in med förslag till Statens fastighetsverk.
Byggnaden ska ligga i Sverige men behöver inte
ägas av staten eller det allmänna, den behöver
heller inte vara kulturskyddad eller klassad som
byggnadsminne. Restaureringen, kompletteringen, ombyggnaden eller tillbyggnaden ska
vara färdigställd mellan den 8 juni 2013 och den
8 juni 2018.
– För oss på Statens fastighetsverk, som har
i uppdrag att förvalta och utveckla stora delar
av det svenska kulturarvet, är Helgopriset ett
viktigt pris eftersom det uppmärksammar den
svenska byggnadskonstens utveckling. Nivån på
de bidrag som lämnas in brukar vara hög så det
är ett spännande juryarbete som väntar, säger
Anders Bodin, kulturarvsspecialist vid Statens
fastighetsverk och juryns ordförande.

Vem som helst kan tipsa

Bearbetningen eller tillägget som tävlar ska
tillvarata, utveckla eller tillföra arkitektoniska
kvaliteter till en bra helhet samtidigt som byggnadens kulturhistoriska värde ska finnas kvar.
Priset utgörs av en plakett och en prissumma av
150 000 kr som fördelas av juryn mellan vinnande arkitekt och de som på ett avgörande sätt
medverkat vid tillkomsten av kompletteringen.
– Det roligaste med Helgopriset är att det är
så många olika typer av byggnader och miljöer
som kan vara med och tävla. Det är heller
inte bara de inblandade själva, arkitekter eller
beställare, som kan påverka vem som står som
vinnare. Vem som helst som imponerats av ett
nyligen genomfört modernt tillägg till ett äldre
byggnadsverk och vill tipsa oss är välkommen,
säger Anders Bodin.
Den 15 juni är sista dagen att lämna in ett
bidrag. Därefter påbörjar juryn sitt arbete med
att granska inkomna förslag. En handfull av
dessa nomineras och offentliggörs under hösten.
Priset delas sedan ut av Ingrid Eiken Holmgren,
Statens fastighetsverks generaldirektör, under
Helgoseminariet som äger rum den 15 november på Moderna museet/ArkDes i Stockholm.
Källa: Statens fastighetsverk
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Här är fasaderna som
arkitekterna rekommenderar
Vitt, grått, svart och rött i nämnd ordning, är de
färger som arkitekter oftast rekommenderar på
villor. Bland fasadtrenderna anses underhållsfria
material vara den hetaste. Det visar den årliga
undersökningen från Cembrit där 100 arkitekter
har intervjuats.
Vit färg på villafasaden är det säkraste kortet om
man ska gå på vad arkitekter oftast rekommenderar. Därefter kommer grått och svart. Om man vill
ta ut svängarna lite kan man satsa på rött. Däremot
kanske man ska undvika blått som väldigt få arkitekter brukar rekommendera.
– De mest rekommenderade färgerna kan vara
en bra utgångspunkt för att välja färg, men alla
arkitekter betonar att man måste ta hänsyn till
sammanhanget. Därför bör man också ställa sig
frågan: passar färgen i förhållande till omgivande
hus och natur? säger Anna Ranow, kommunikationsansvarig på Cembrit.
När Cembrit frågade vilken fasadtrend som
är hetast blev svaret ”underhållsfria material”.
Därefter kom mönster och struktur samt materialkombinationer.
– Trenden kring underhållsfria material blir
bara större och större. Det handlar mycket om

att vi vill vara lediga på helger och semestrar och
slippa hålla på med underhåll, till exempel att måla
om fasaden, kommenterar Anna Ranow.

Tegel eller fibercement är säkraste valen

De tre fasadmaterial som enligt arkitekterna ger
mest problem över tid är plast/komposit, puts och
trä. Anna Ranow ger här några konkreta tips:
– Om du vill ha en hållbar fasad med minimalt underhåll och som dessutom är brand- och
fuktsäker ska du välja tegel eller fibercement. De
är dessutom material som är snygga att kombinera. Om träpanel är bättre med tanke på husets
ursprung eller passar bättre i området kan man
välja fibercementskivor som helt liknar trä. Dessa
monteras oftast som liggande panel.
Källa: Cembrit

Om undersökningen:

Cembrit har anlitat PFM research för att
genomföra telefonintervjuer med 100 arkitekter (varav 50 män och 50 kvinnor) som ritar hus,
vilket är ett representativt urval utifrån gruppen
som helhet. Totalt är cirka 5 000 arkitekter
verksamma i Sverige. I urvalet ingår inte landskapsarkitekter eller inredningsarkitekter.
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På bilden syns en vit fibercementfasad med ett
mjukt mönster, två element som är bland de hetaste
trenderna just nu enligt arkitekterna.
Foto: Cembrit

Cembrit Plank i ”falurött” är exempel på
fibercementskivor som helt liknar trä.
Foto: Cembrit
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Malin Tan, kvalitetsansvarig på
Nordskiffer, är glad över att skiffer
numer finns med i förteckningen över
godkända material nu.
Foto: Tulsa Jansson/Nordskiffer

Natursten och takskiffer
– för bra för Svanen

Foto: Etikhus
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Svanenmärkning inom byggbranschen blir allt vanligare och trenden
att material som upphandlas ska vara
Svanenmärkta är tydlig. Dock finns en
okunskap om vad märkningen står för
vilket kan missgynna material som är
miljömässigt bättre. Kortfattat är Svanen till för att göra produkter bättre.
På Svanens hemsida står det:
”Alla produkter som finns på marknaden kan inte Svanenmärkas. Innan vi
beslutar om vi ska ta fram kriterier för en
produktgrupp gör vi en förstudie. Vi tar
reda på om det finns ett stort miljöproblem som produkten är kopplad till och
om det finns utrymme för förbättringar.
Vi bedömer också om en Svanenmärkning
kan bidra till en produktutveckling som är
mindre miljöbelastande.”
Detta innebär att produkter som inte är
kopplade till ett stort miljöproblem eller
som saknar förbättringspotential inte går
att Svanenmärka.
Natursten är ett exempel på ett material som är för bra för märkningen och har
saknats i förteckningen över godkända

material för Svanenmärkt byggande. Det
har gjort att bland annat takskiffer, som
under de senaste åren har blivit populärt
som fasadtäckningsmaterial, väljs bort av
arkitekter och upphandlare i tron att det
inte är tillräckligt bra.

Ett av de miljövänligaste materialen

Skiffer är klassat som ett av de mest
miljövänliga byggnadsmaterialen. Studien
”Miljömässigt hållbara material för bostadsbyggande” (2016) utförd vid Lunds
Tekniska Högskola visar bland annat att
klimatpåverkan är mycket låg avseende
koldioxidutsläpp. En annan miljöaspekt
är att natursten har lång livslängd vilket
gör att stenen kan återanvändas och därför
reducerar mängden avfall.
– Att skiffer och andra naturmaterial
har saknats i förteckningen bygger helt
och hållet på okunskap bland materialleverantörer, säger Malin Tan på Nordskiffer.
– Många tror att materialen måste
vara Svanenmärkta för att få finnas med,
men det stämmer alltså inte. Vi fick upp

ögonen för problemet när vi fick veta att
skiffer valdes bort till fördel för miljömässigt sämre material som fanns med
i förteckningen. Då agerade vi snabbt
och redde ut frågan med Miljömärkning
Sverige som är det statliga bolag som står
bakom Svanenmärkningen.

Viktigt steg för hållbarhet

Svanenmärkningen handlar om att kemikalieinnehållet är undersökt och för att få
märkningen krävs det att halterna hamnar
under vissa nivåer. Skiffer och annan obehandlad natursten kan inte Svanenmärkas
eftersom det inte innehåller kemikalier.
Däremot kan det efter en bedömning av
Miljömärkning Sverige finnas med i förteckningen över godkända material.
– Det var ju riktigt trist att en lista över
material som ska ge ett mer miljövänligt
byggande inte innehöll de bästa materialen som fanns att tillgå, menar Malin.
– Vi är så glada över att skiffer nu
finns listat i husproduktportalen och kan
användas i Svanenmärkt byggande. Det är
verkligen på tiden och ett viktigt steg mot
en mer hållbar byggnation, avslutar hon.
Källa: Nordskiffer
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Korslimmat trä, KLT, från Södra.
Foto: Henrik Björnsson

Illustration: Arkitema Architects

Arkitema Timber: en ny
storsatsning på träbyggnad
Under de senaste åren har utvecklingen
av träbyggnad gått snabbt och det är nu
möjligt att bygga både höghus och stora
byggnadskomplex i trä. Som ett hållbart
alternativ till betong har trä hamnat i
fokus för beställare och arkitekter. Arkitema Architects har därför skapat ett
fokusområde för träbyggnad - Arkitema
Timber - och inlett ett samarbete med
Svenskt Trä och Folkhem.
Med Arkitema Timber är målet att bli
ännu bättre på att utveckla byggnader i
trä och dela kunskapen över gränserna
med både kunder och kollegor. Som en
del av det nya affärsområdet har Arkitema
inlett samarbeten med två av de viktigaste
aktörerna inom träkonstruktion i Sverige;
branschorganisationen Svenskt Trä och
fastighetsutvecklaren Folkhem.
Arkitema upplever en växande efterfrågan på arkitekter med träbyggnadskompetens, och vill med det nya fokuset vara
med och forma framtidens hållbara städer
och byggnader, som i allt högre grad kom-
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mer att byggas i trä. Därför har Arkitema
inlett samarbetet med Folkhem Trä i flera
trähusprojekt, vilket leder till ett unikt
kunskapsutbyte med en ledande aktör i
träbyggnadsbranschen.
– Folkhem har under ett antal år
försökt få branschen att förstå vikten av
att ställa om produktionen av byggnader i
våra samhällen till användning av trä. Trä
är det enda förnyelsebara byggmaterialet
och har stor påverkan i vår strävan att lösa
klimatproblemet, säger Arne Olsson, vd
Folkhem Trä.
– Vi är därför glada över att ett av
våra större arkitektkontor som vi har
samarbetat med i många år vågar satsa på
framtidens byggande. Grattis till bildandet
av Arkitema Timber.

Stärkt samarbete med viktiga aktörer
En viktig del av Arkitema Timber är ett
heltäckande utbildningsprogram som
utvecklas i samarbete med Svenskt Trä
som har en central roll när det kommer

till materialkunskap, bland annat med
avseende på träbyggande.
Samarbetet skapar en plattform för
ömsesidigt kunskapsutbyte där Arkitema
kan bidra med erfarenheter från konkreta
planeringsprojekt, projektledning och
praktisk problemlösning från 100 000 m²
träprojekt på den Skandinaviska marknaden.
– Fördelarna med träbyggnation är
många och täcker alla hållbarhetsaspekter.
Med trä kan vi skapa hälsosamma, kostnadseffektiva och klimatsmarta lösningar,
säger Daniela Grotenfelt, senior specialist
inom hållbarhet på Arkitema.
– Därför är jag väldigt glad över att
Arkitema tagit ett beslut om en storsatsning på trä och är entusiastisk över att få
jobba ännu mer med träkonstruktioner
framöver.
Vid Arkitemas fem kontor i Skandinavien utvecklas i dag flera stora projekt
med trä som huvudsakligt byggmaterial, bland annat Trähuskvarteret i Ör,
Kvarteret Sagan i Ulleråker, Ribbings Väg
i Sollentuna, Tiller Skole i Trondheim och
Sønder Otting Skole i Haderslev.
Källa: Arkitema Architects

Södra lyfter trä som
byggmaterial i Venedig
Södra kommer att finnas på plats på
den internationella arkitekturbiennalen
i Venedig med invigning den 26 maj.
Tillsammans med andra svenska aktörer kommer Södra att visa träets potential som byggmaterial och även delta i
den inledande paneldiskussionen.
Det samarbetsprojekt som Södra kommer att delta i heter ”Greenhouse Garden
- Reflect Project Connect”, och innehåller
utställning, seminarier och workshops.
Det kommer att finnas i parken Serra
dei Giardini som blivit en mötesplats för
svenska arrangemang under arkitekturbiennalen.
– Omvärlden förändras med klimatutmaningar och städer som växer. Behoven
av hållbara alternativ inom byggande
ökar stadigt, och träets betydelse som
byggmaterial blir bara större, säger Jörgen Hermansson, chef för Södra Building
Systems.
– Södra ligger i framkant på den här
utvecklingen och investerar bland annat

för att kunna bygga högt i trä. Genom
medverkan i biennalen har vi möjlighet
att visa upp de möjligheter som metoden
med byggsystem i trä ger. Det öppnar
också för möjligheter till nya, spännande
partnerskap.

”Trä är del av lösningen”

hur det påverkar samhällsbyggande och
arkitektur.
Jörgen Hermansson kommer att delta
i paneldebatten under invigningsdagen
för att ge sin syn på hur Södra kan bidra
till att uppnå klimatmålen.
– Jag belyser hur trä och vår verksamhet kan vara en del av lösningen på klimatfrågan. Trä kan göra väldigt mycket
som man idag använder andra, mindre
miljövänliga, material till. Samtidigt är
det en fantastisk råvara på så sätt att den,
rätt skött, faktiskt är oändlig. Det är ju
det enda byggmaterialet som kan planteras, säger Jörgen Hermansson.
Källa: Södra

Samarbetsprojektet Greenhouse
Garden har skapats av Sveriges Arkitekter, Svenska
institutet, Svenskt Trä
och Folkhem. Teman
som hur träindustrins
höga innovationstakt
kommer att förändra arkitekturen och
träarkitekturens starka
koppling till de globala
miljömålen i Agenda 2030
kommer att belysas. I år
Jörgen Hermansson, chef för
har Agenda 2030 fokus på
Södra Building Systems.
skogen som resurs och trä
Foto: Södra
som byggmaterial samt
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Banbrytande höghusarkitekt
besöker Sverige i höst
Londonbaserade Kevin Flanagan har ritat några av de senaste
årens mest publicerade kontors- och bostadskomplex. Han är en
av dem som medverkar under Arkitektdagen, ett helt nytt inslag
för årets Trä & Teknik-mässa i Göteborg i höst. Under Arkitektdagen kommer en rad case och projekt presenteras, bland annat
kring att bygga högt i trä.
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K

evin Flanagan föddes i Montreal, Kanada men lämnade
hemlandet för att utbilda sig till
arkitekt. Arkitektutbildningen
tog honom till städer som London, Texas
och Rom men han insåg tidigt att det var
de högsta husen som lockade och reste
därför till New York för att arbeta.
En av Flanagans mest utmärkande förmåga som arkitekt är att han ur platsens
urbana sammanhang alltid lyckas generera
en lättläst idé och tydlig form, kommunicerbar på kilometers avstånd.
– Jag gillar höghus, förklarar han.

Från skog till skyn på två timmar

Idag är Flanagan partner i PLP Architecture i London och har under sina 30 år
som arkitekt skapat flertalet prisbelönade
byggnader i flera av världens metropoler.
Nu vill han dock nyttja nya material till
sina massiva kreationer och trä är det som
lockar mest. Än så länge har Flanagan
ritat tre skyskrapor i massivträ, Oakwood
Timber Tower 1, 2 och 3. Det första var
tänkt för en tomt i centrala London, i
direkt anslutning till det brutalistiska
70-talskomplexet The Barbican.
– Vi föreställde oss en dryga 300 meter
hög skyskrapa, Londons högsta, huvudsakligen konstruerad i trä. Materialet
skulle ha hämtats från miljöcertifierade
skogar i Europa, på bara två timmar hade
skogarna kunnat producera allt det virke
vi behövde.
Förutom den fristående skyskrapan
planerades även påbyggnader på de
kringliggande taken, en lösning som hade
möjliggjorts av träets vikt.
– Korslaminerat trä är ett lätt material.
Det kan adderas till befintliga strukturer,
förtäta och skapa stadsliv, utan att åsamka
ursprungsbyggnaden skada, något som
nu sker allt mer i Europas tätbefolkade
storstäder, förklarar Flanagan.
– Bygger du lätt kan du också bygga
högt.

Samarbetar med Chalmers

Om torn 1 var en mer konventionell
byggsatslösning, med prefabricerade
trämoduler staplade på varandra, var torn
2, avsett för en långsmal tomt någonstans
i Holland, en intrikat korgstruktur där
den bärande fasadens dubbla spjälverk
lätt kunde förlängas ifall fastighetsägaren
önskade addera ytterligare våningsplan.
– Det krävs knappt en femtedel så
många lastbilsleverenser som för motsva-
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rande byggnad i betong och byggtiden kan plats, nästa gång du slår dig ner ställs dina
kortas med tre fjärdedelar. Plus att det ju
preferenser in automatiskt, vilken ljusstyrrenar istället för att förorena.
ka där ska vara, höjden på skrivbordet,
Inte heller torn 2 har realiserats och nu
med mera.
gör Kevin Flanagan ett tredje försök, den
Om The Edge speglar framtidens
här gången i samarbete med Chalmers
kontor, som nästan är helt självförsörjande
tekniska högskola i Göteborg. Även den
på el och vatten, ger Flanagans experiment
här tomten ligger i Holland.
med träkonstruktioner en vink om byggs– Mycket är fortfarande i planeringsektorns morgondag.
stadiet, men
– I takt med
vi siktar på 35
att pappersinvåningar, en
dustrin tappat
höjd på runt 130
marknadsanmeter. De tekdelar har träinniska förutsättdustrin tvingats
ningarna finns.
hitta nya
Det är snarare
avkastningsplanbestämmelområden, något
serna på platsen
som påskyndat
som avgör om
produktutdet blir av eller
vecklingen på
inte.
byggsidan.
Men även ett
inställt projekt
Helt ny dag i
är till stor nytta,
höst
menar Flanagan.
Kevin Flanagan
– Oakwood
är en av dem
Timber Tower 1
som medverkar
var aldrig tänkt
under den nya
att bli verkligArkitektdagen,
het. Det var ett
under årets Trä
experiment i
& Teknik-mässa
syfte att bekanta
i Göteborg. Han
sig med den nya
kommer då ge
– Kevin Flanagan, om
tekniken. Varje
en djupare inOakwood Timber Tower 1.
projekt genereblick i planerna
rar kunskap som
på de gigantiska
man kan ta med
trähusen. Under
sig in i nästa.
Arkitektdagen kommer en rad case och
projekt kommer presenteras, bland annat
Framtidens gröna byggnader
kring att bygga högt i trä. Andra medTräindustrins framsteg de senaste åren går verkande är Daniela Grotenfelt, Arkitekt
hand i hand med miljömedvetenhet och
och Senior konsult hållbarhet Arkitema
viljan att bygga grönare. Flanagan menar
Architects, Johan Åhlén, VD på Moelven
dock att framtidens byggnader inte bara
Töreboda, samt Helena Lindelöw, konkan vara miljömedvetna i val av byggnastruktionschef på Lindbäcks Bygg.
tionsmaterial, även insidans funktioner
Källa: Svenska Mässan
är ett område Flanagans firma ligger i
Illustrationer: PLP Architecture
framkant.
– Vårt kanske mest omskrivna projekt
är The Edge, finansrådgivarna Deloittes
huvudkontor i Amsterdam, säger Kevin
Flanagan.
– Det är den grönaste kontorsbyggnaden i världen men också den mest
uppkopplade. Det finns inga fasta arbetsplatser, 2500 anställda delar på hälften
så många platser, men med hjälp av en
specialframtagen app kan du anpassa varje

”Det var aldrig tänkt
att bli verklighet.
Det var ett experiment i syfte att bekanta sig med den
nya tekniken.

Varje projekt genererar kunskap som
man kan ta med sig
in i nästa.”
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Illustration: Assembelin

Assemblin i nytt vårdprojekt

– moderniserar Sollentuna sjukhus
Assemblin bidrar med omfattande
installationsarbeten inom ventilation,
värme och sanitet när Sollentuna sjukhus rustas upp.
Stockholms län växer i stadig takt och de
äldre blir allt fler. Det ställer stora krav
på vården. Med storsatsningen Framtidsplanen byggs nu hälso- och sjukvården
ut i Stockholms län. En av strategierna är
att utveckla vården vid sidan av de stora
akutsjukhusen. Här ingår upprustningen
av Sollentuna sjukhus som en viktig del i
landstingets plan.
Byggherre är Stockholms läns landstings fastighetsbolag Locum. Huvudentreprenör är Peab som valt Assemblin för
installation av ventilations-, värme- och
sanitetslösningar. Det rör sig om en utförandeentreprenad där ventilation, värme
och sanitet köpts på ett gemensamt avtal.
Ordervärdet är cirka 90 miljoner kronor.

Ventilationslösning i guldklass

Ventilationslösningen omfattar 21 aggregat från 0,5 upp till 5 kubikmeter. Utöver
den nio våningar höga huvudbyggnaden
består sjukhuset av flera låga hus.
– Vart och ett av husen tilldelas ett eget
ventilationsaggregat. På samma sätt förses
sjukhusets operationssalar och magnet-
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röntgen med egna aggregat, säger Joakim
Wall, regionchef Stockholm på Assemblin
Ventilation.
För de stora ventilationsaggregaten har
ett nytt våningsplan högst upp i högbyggnaden byggts. Systemet kommer att få stor
kapacitet för redundans. På ett sjukhus
krävs att ventilationen fungerar fullt ut,
även vid ett stillestånd på grund av till
exempel service.
– Ventilationen är av den kalibern att
den lever upp till Miljöbyggnadskraven
för guld, men projektet i sin helhet siktar
på silver, säger Joakim Wall.

Omfattande leverans inom värme
och sanitet

Assemblin VS:s leverans omfattar färskvatten, avlopp, dagvatten, värme, kyla
samt en komplett medicinsk gasanläggning för syrgas och andningsluft.
– För vår del är utmaningarna i
projektet framför allt av logistisk art med
VS-arbeten överallt i huset under hösten
2017 och vintern 2018. Bland annat med
tunga arbeten som undercentraler och
rörschakt, säger Per Nordén, filialchef
Stockholm Hus på Assemblin VS.
Under perioden har Assemblin VS
också ovanligt många installatörer på plats

samtidigt, ett trettiotal, för att under våren
2018 trappa ner antalet.

Stark leverantör med rätt erfarenhet

Arbetet har inletts med att det gamla
sjukhusets högbyggnad och flera låghus
revs stomrena. De befintliga ”rena” huskropparna, liksom projektets relativt långa
startsträcka, har gjort det möjligt att göra
vissa förberedande anpassningar för att
underlätta installationerna, bland annat
håltagningar.
Stommen är trång och det är mycket
som ska in i den. En fördel med en befintlig byggnad är dock möjligheten att kunna
arbeta på flera ytor samtidigt, utan att
installatörer och hantverkare går i vägen
för varandra. Vinsten är ett högre tempo
och ett snabbare utförande.
– Det här är en stor entreprenad. Därför var en av de viktigaste parametrarna
att leverantören har ordentligt med resurser och Assemblin är starka, konstaterar
Robert Aspén, inköpsansvarig på Peab.
– Positivt med Assemblin är att de även
har vana vid sjukhusprojekt, liksom att
många hos oss har goda erfarenheter av
dem från tidigare uppdrag.
Sollentuna sjukhus öppnar igen våren
2019 med omkring 230 vårdplatser för
geriatrik och annan specialiserad somatisk
vård.
Källa: Assembelin

Drönarbild över Åbro Bryggeri i Vimmerby. Åbro Bryggeri kommer att producera
egen el och trygga hållbar elförsörjning till företaget, i och med att Swede Energy
installerar en av Sveriges största takmonterade solcellsanläggningar.
Foto: Daniel Nestor/Roxx Communication Group AB

Swede Energy tryggar hållbar
elförsörjning till Åbro Bryggeri
Under våren kommer Swede Energy
att installera en av Sveriges största
takmonterade solcellsanläggningar hos
Åbro Bryggerier. Med denna investering
kommer Åbro Bryggeri att producera
egen el och trygga hållbar elförsörjning
till företaget.
En solcellsanläggning är en stor och långsiktigt investering. Swede Energy kommer
att installera en anläggning på 570 kWp
hos Åbro Bryggeri i Vimmerby, som kommer att producera mer än en halv miljon
kWh per år. Närmare 35 procent av bryg-

geriets elförbrukning kommer att säkras
under en solig sommardag. Anläggningen
kommer att betala sig på 10 år.
– Vi är väldigt glada över att Åbro
Bryggeri har valt oss som samarbetspartner. Åbro har reducerad energiskatt och vi
har därför designat anläggningen utifrån
tillgänglig takyta och begränsningarna i
regeringens investeringsstöd som är tillgängligt fram till 2020, säger Christoffer
Caesar, VD på Swede Energy.
Solcellsanläggningen på Åbro Bryggeri
kommer att bestå av 1780 solpaneler om

totalt 3 500 m2, vilket täcker huvuddelen
av bryggeriets stora takytor.
– Vi uppskattar Swede Energys långa
erfarenhet och tekniskt kunnande.
Solenergi passar oss särskilt bra genom
att vår produktion och elförbrukning är
som högst sommartid när solen lyser som
mest. Cirka 80 procent av solenergin produceras under sommarhalvåret april-september, säger Mikael Wall, teknisk chef på
Åbro Bryggeri.
Bryggeriets resterande elförsörjning
kommer från vattenkraft, vilket gör att
all deras elförbrukning nu härstammar
helt från förnybara energikällor, nu även
solenergi.
Källa: Swede Energy
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Foto: Implementa Hebe AB

Förnybar energi

– för en hållbar framtid

Flera av husen i stadsdelen Vallastaden har solpaneler på tak och fasader.
I Linköping är dessutom bygglov för solpaneler på villatak avgiftsfritt.
Foto: Ida Gyulai/Vallastaden 2017

Linköping kommun
bäst på solel – igen

Linköping är åter den kommun i Sverige
där det produceras mest solenergi per år.
Det visar ny statistik från Energimyndigheten. Gratis bygglov för solceller och
solkarta ska få ännu fler att välja solceller
Linköping toppar åter listan över kommuner som producerar mest solenergi per
år. I Linköping tillkom 105 nya solcellsanläggningar under 2017 och totalt finns
det 372 anläggningar i kommunen, vilket
producerar lika mycket förnyelsebar el som
drygt 1300 villors normalförbrukning av
hushållsel.
– Det är glädjande att Linköping åter
är i soltoppen. I Linköping har det skett en
kraftig ökning av el från solceller de senaste
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åren och kommunen försöker på olika sätt
uppmuntra till installation av solceller.
Bland annat är bygglov för solpaneler på
villatak avgiftsfritt i kommunen, säger miljökommunalråd Rebecka Hovenberg (MP).

Solkarta och gratis rådgivning

Linköping har tagit fram en solkarta där
man kan klicka på sitt hustak för att se hur
mycket el en solcellsanläggning på taket
kan producera. Kommunen energi- och
klimatrådgivare ger dessutom gratis rådgivning till kommuninvånare som har frågor
kring solenergi.
– Det är roligt att det är så stort intresse
för solel i Linköping, utvecklingen mot

mer förnybar elproduktion är något vi vill
understödja. Det gör vi genom att göra det
enkelt att installera solceller i nätet, med
snabba hanteringstider och enkla fakturarutiner , säger Lovisa Fricot Norén, vd
för Tekniska verken Linköping Nät.
– Vårt engagemang tillsammans med
Linköpings kommun och solelsintressenter
bidrar också positivt till denna utveckling.
Källa: Linköping kommun

Utvecklingen inom solceller går i raskt
tempo framåt, och fler börjar inse de
stora fördelarna med att installera
solceller på taket och på så vis spara
pengar samtidigt som man är med och
bidrar till en bättre miljö.
Hos det Skånebaserade företaget Implementa Sol har man gediget kunnande
inom högkvalitativa solcellsanläggningar
bestående av både kiselkristallina och
tunnfilmspaneler, samt kompletterande
komponenter som de erbjuder för både
privatpersoner och företagskunder.
Alla Implementa Sols solcellsanläggningar är individuellt anpassade efter
varje kunds specifika behov. En solcellsinstallation är en långsiktig investering,
det är därför viktigt att allting blir rätt
från början.
– Vi gör alltid ett kundbesök för att
ge en korrekt prisbild och för att få överskådlig uppfattning av hur stor anläggningen ska vara och vart den ska placeras
för att generera maximalt från solens
strålar, förklarar VD Margareta Krook.
– Men en del av våra produkter och
tillbehör som exempelvis laddningsregu-

latorer, batterier och fästen säljer vi via
webbshopen.

Expansion mot ökad försäljning

Förutom solcellsanläggningar till villor,
lantbruk och industri erbjuder Implementa Sol även solcellspaneler och
solcellspaket att installera i husbilar,
husvagnar, båtar, fritidsstugor eller
kolonilotter. Nyligen har företaget utökat
försäljningsresurserna med en heltidsanställd säljare.

den att börja ge avkastning. En solcellsanläggning kräver dessutom minimalt
underhåll.
– Livslängden för anläggningen är i
sin tur minst 30 år, vilket innebär att man
får en årlig avkastning på ungefär 10 procent av de investerade beloppet, förklarar
Margareta.
– Solens strålar är gratis och överskottet från solcellerna kan man sälja genom
sin elleverantör och på så vis kan man
tjäna extra pengar på sin solcellsanläggning.
Källa: Implementa Sol AB

Avkastning från dag ett

När solens strålar lyser på panelen omvandlas dessa omedelbart till elektricitet.
Detta genom att panelen producerar en
likström som kan användas för att ladda
ett batteri för att driva utrustning anpassad för 12V/24V, t ex lampor, dator, mm.
Likströmmen kan även omvandlas till
växelström med hjälp av en växelriktare
och ledas in på det befintliga elnätet i
den egna bostaden och även vidare ut i
elnätet utanför bostaden när behovet är
mindre än produktionen. Från första dagen anläggningen är installerad kommer

Hela denna sida är en annons

Fakta: Implementa Sol AB
Alla som utför solcellsanläggningar hos Implementa Sol AB har
genomgått utbildning och Bolaget
är certifierad solcellsinstallatör
och är medlemmar i bransch
organisationen Svensk Solenergi.
Implementa Sol AB är registrerade hos Elsäkerhetsverket.
Ring 0732 06 45 00, mejla
info@implementa.se eller besök
www.implementa.se för att
kontakta Implementa Hebe AB.
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Illustration: COWI

COWI och Lunds universitet bidrar
till att klimatanpassa Malmö
I ett unikt samarbete med Lunds universitet bidrar COWI till att klimatanpassa
Malmö. Arbetet ingår i ett EU-projekt
och uppmärksammades nyligen i ett
seminarium där miljöminister Karolina
Skog medverkade.
Området Sofielund i södra Malmö är hårt
drabbat av översvämningar på grund av
kraftig nederbörd. Forskare på Centrum
för miljö- och klimatforskning (CEC)
vid Lunds universitet har tittat närmare
på lösningar som tar hand om den ökade
mängden regn genom att härma naturliga
system, så kallade blågröna lösningar.
COWI har bidragit genom att skapa bilder
och visioner för hur området skulle kunna
se ut.
– De här forskarna är väldigt innovativa i sitt sätt att använda bilder som
redskap inom den akademiska världen,
vilket öppnar för nya möjligheter att
bidra till samhällsutvecklingen med tätare
samverkan mellan praktik och akademi,
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säger Bodil Elmqvist, tidigare forskare vid
Lunds universitet och i dag hållbarhetsstrateg på COWI och uppdragsledare i
projektet.
– Vi är mycket glada över samarbetet
som även varit utvecklande för oss på
COWI.

Blågrönt är en del av lösningen

Projektet har identifierat lösningar som
efterfrågas av lokala aktörer för att nå
olika typer av mål, till exempel minskad
översvämningsrisk och ökad trivsel i
området. I förlängningen kan resultaten
användas när beslut tas om att implementera de blågröna lösningarna i stadsdelen.
Exempel på blågröna lösningar är dagvattendammar, gröna tak och väggar samt
regnträdgårdar.
Uppdraget har bland annat finansierats av EUs klimat- och innovationsfond,
Climate-KIC. I slutet på april uppmärksammades rapporten vid seminariet

"Klimatanpassning i den gröna staden"
som anordnades av Lunds universitet. Isa
Hilldetun, landskapsarkitekten på COWI,
var en av dem som designade bilderna och
hon ser stora möjligheter framöver.
– Seminariet visar på engagemanget
och kunskapsbredden som finns i dessa
frågor. COWIs inspirerande illustrationer
över kreativa sätt att arbeta med blågröna
lösningar bidrar till att ta steget vidare och
verkligen använda sig av den kunskap vi
redan har in i praktiska dagvattenprojekt
både på privat och offentlig mark, säger
Isa Hilldetun.
Miljöminister Karolina Skog medverkade på seminariet och uttryckte på
scen att det är dags att det händer mer på
området:
– Det finns mycket kunskap kring
naturliga blågröna ekosystem, det är nu
dags att implementera den kunskapen
in i verkligheten. Det är dags att gå från
konferens till action, säger hon.
Källa: COWI

De senaste åren har stora renoveringsåtgärder på ABK:s bostadsområde Lyckans Höjd bidragit till kraftigt minskad energiförbrukning
Foto: ABK

ABK har minskat utsläpp av
koldioxid med 76 procent
Sedan 2007 har AB Kristianstadsbyggen,
ABK, minskat sina totala koldioxidutsläpp med hela 76 procent. Under samma period har ABK minskat den totala
energiförbrukningen med 17 procent.
– Vi har gjort stora satsningar på
miljö och energi som verkligen har gett
resultat. Men vi är inte nöjda här, det
finns ännu mer att göra för att minska
utsläppen, värna om miljön och minska
energiförbrukningen, säger ABK:s vd
Henrik Strand.
Målet är att all oljeuppvärmning i företaget ska vara borta 2019. Förutom att ABK
jobbat mycket under senare år med att

byta ut oljepannor mot geoenergi, vilket
gjort att ABK:s fastigheter i till exempel
Färlöv, Tollarp och Önnestad nu har helt
fossilfri uppvärmning, så är det mycket arbete i det tysta som gett det här resultatet.
– Det handlar mycket om att vi energieffektiviserar i samband med ombyggnader, berättar Peter Backman, teknisk chef
på ABK.

Helt fossilfritt år 2020

tilläggsisolering och nya fönster har detta
betytt att man minskat energiinköpen
med 30 procent för området.
I stort sett alla fastigheter har nu
fossilfri uppvärmning. Kvar är endast två
fastigheter i Everöd som ska konverteras
från oljeuppvärmning till geovärme under
2018/2019. ABK har därmed kommit
långt i strävan efter att bli ett fossilfritt
företag till utgången av 2020. Förutom
utbytet av olje- och gaspannor mot den
betydligt bättre geovärmen görs det
ständigt justeringar och effektiviseringar i
samband med renoveringar, som minskar
företagets totala energiförbrukning.
Källa: ABK

Vid renoveringarna på Lyckans Höjd har
man exempelvis genomfört ett större återvinningsprojekt där värmen från flera hus
och garaget återvinns. Tillsammans med
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Nästa år får Sverige en ny ambassad i
Mexiko City. Sweco har fått i uppdrag
att projektleda det nya bygget, som när
det står färdigt kommer vara den första
svenska ambassaden i världen som
certifieras enligt LEED Platinum.
Bild: Abalcazar

Illustration som ger en överblick över hur
Northvolts batterifabrik i Västerås kommer
att se ut när den är färdigbyggd.
Illustration: Tengbom

Tengbom ritar
Northvolts batterifabriker
Tengbom är utvalt arkitektkontor att
följa Northvolt i uppförandet av batterifabriker i Skellefteå och Västerås. Nu
etableras industribyggnaden i Västerås.
Västerås står under stor utveckling, både
sett till landskap och stad. Den 27 april
togs första steget mot etableringen av
Northvolts första fabrik för litium-ionbatterier: en byggnad på omkring 19 000
kvadratmeter och tillika arbetsplats för
omkring 300-400 människor. Batterifabrikerna är ett viktigt uppdrag som ligger
i linje med Tengboms mission att skapa
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goda och hållbara förutsättningar för
framtidens samhälle.
– Motorindustrin befinner sig i en
omvälvande fas och att vara med på utvecklingsresan mot ett fossilfritt samhälle
tillsammans med ett framåtblickande
företag som Northvolt är både inspirerande och lärorikt, säger Martin Rangfast,
arkitekt och kundansvarig på Tengbom.

Ansvarsfullt och långsiktigt tänk

Tengboms ambition är att återbruka den
värme och energi som batterifabrikernas

processer kommer att alstra och återföra
en stor del av denna till samhället. En
bärande tanke är även att den skog som
avverkas för att etablera fabrikerna ska
återgå till den lokala träindustrin, såväl
som bidra till ett expressivt material i
delar av byggnadens exteriör och interiör.
En byggnad av denna storlek kräver ett
ansvarsfullt och långsiktigt användande av
förnyelsebara produkter.
Tengbom har flera stora industriprojekt i portfolion och en bred erfarenhet av
processindustri. Unikt för just batterifabrikerna är den enorma skalan och nivån av
programkomplexitet.
Batterifabrikerna ritas i samarbete med det
italienska arkitektkontoret Carlo Ratti Associati och den första ska vara i drift runt 2020.
Källa: Tengbom

Sweco projektleder i Mexiko:

Nästa vår får Sverige sin
första Platinum-ambassad
Sweco har fått i uppdrag av Statens
fastighetsverk att projektleda den nya
svenska ambassaden i Mexiko City.
Byggnaden blir den första svenska
ambassaden i världen som certifieras
enligt LEED Platinum. Sweco projektleder hela processen från projektering till
produktion.
Den nya kanslibyggnaden på 800 m2
byggs på samma fastighet som ambassa-

dens residens. Byggnaden ska jordbävningssäkras och planeras bli den första
svenska ambassad i världen som certifieras enligt LEED Platinum.
– Vårt uppdrag syftar till att med
god kunskap om lokala förutsättningar
och LEED-certifiering leverera ett unikt
projekt för Statens fastighetsverk och UD.
Att få bidra i ett hållbart projekt och leda
certifieringsarbetet är vi oerhört stolta

över, säger Elisabeth Philipson Attebrant,
vd för Swecos projektledare.
– Byggnaden kommer att ha 50 procent mindre energiförbrukning jämfört
med liknande byggnader utan certifiering,
bland annat med hjälp av styrning av ventilation, kyla och värme och genom el som
produceras av solceller på kansliets tak.
Sweco har stor erfarenhet av
LEED-certifierade byggnader, vilket ställer
höga krav på projekt och projektledning.
För att uppnå certifieringen ställs höga
miljö- och energimål genom hela processen och medför en kvalitetssäkring av
projektet avseende hållbarhet, energieffektivitet, inomhusklimat och komfort.
Kansliet väntas stå klart våren 2019.
Källa: Sweco
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Brf Slå Rot i Göteborg som är ett av Riksbyggens planerade nyproduktionsprojekt som
kommer att byggas med en stomme av trä.
Illustration: Kristian Schling, AdoreAdore

Stort samarbete kring standarder
för biobaserade produkter
Hur ska man redovisa hållbarhet kopplat till skogsbruk? Utifrån den frågan
arbetar BioInnovations projekt ”Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för
skogsbruk”. Riksbyggen, som har flera
nyproduktionsprojekt i trä, välkomnar
det nya projektet.
Brf Slå Rot i Göteborg är ett av Riksbyggens planerade nyproduktionsprojekt
som kommer att byggas med en stomme
av trä. I brf Slå Rot planerar Riksbyggen
för 45 bostadsrätter och radhus.
– Att ställa krav vid upphandling är
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en av nycklarna för att kunna bygga mer
hållbara bostäder, oavsett om de byggs
av trä eller betong, säger Karolina Brick,
miljöchef på Riksbyggen.
– Från Riksbyggens sida är vi därför
mycket glada över BioInnovations projektet som syftar till att få fram trovärdiga och transparenta data vilket är en
förutsättning vid kravställan.
Projektet leds av SIS, Swedish Standards Institute. Målet är att bygga vidare
på befintliga standarder för hållbarhetskriterier och livscykelanalyser för

biobaserade produkter och anpassa dem
till svenskt skogsbruk.
– Det viktigt att kraven utarbetas
av en så brett sammansatt grupp som
möjligt och att perspektiv från olika
branscher och delar i värdekedjan representeras. Vi är glada att ha med Riksbyggen som är en stor aktör när det gäller
nyproduktion av bostäder, säger Maria
Gustafsson, projektledare SIS.
– För att inköpare, upphandlare och
konsumenter ska motiveras att satsa på
biobaserat och kanske acceptera ett högre
pris så behövs tydlig och tillförlitlig
hållbarhetsinformation. Det inkluderar
trovärdiga och transparenta data samt gemensamt accepterade verktyg. Projektet
ska helt enkelt ge en solid bas att stå på

när man kommunicerar kring hållbarhetsfrågor.
Nyligen möttes 25 aktörer från skogsnäringen, byggsektorn, forskarsamhället
och myndigheter. Mötet var startskottet
för arbetet som ska pågå under två år och
bygger på en förstudie som satt ramen för
projektet.
– Vid byggandet av Brf Viva i Göteborg har Riksbyggen genom kravställan
kunnat använda en ny typ av bindemedelskombination i betongen som ger
betydligt lägre klimatbelastning än vanlig
betong , säger Karolina Brick.
– Genom att delta i Bioinnovations
projekt vill vi lära oss mer om träprodukters miljöproblematik för att kunna ställa
relevanta miljörelaterade krav även vid

byggande av hus med stomme av trä.
Projektet väcker ett stort intresse
inom skogssektorn och ett konsortium är
bildat. Frågan är komplex och branschöverskridande samverkan är en förutsättning för att målen ska nås.
Projektet arbetar med redovisning av
skogsråvarans hållbarhet kopplat till de
båda europeiska standarderna gällande
hållbarhetskriterier och livscykelanalys
(LCA) för biobaserade produkter. En
handbok kommer tas fram som täcker in
alla tre aspekterna av hållbarhet; miljömässig, social och ekonomisk.
Källa: Riksbyggen

Fakta om projektet
Projektet pågår 2017-12-11 till
2020-02-29 och leds av Maria
Gustafsson från SIS. Projektet
finansieras av Vinnova genom
BioInnovation, samt de deltagande projektparterna med en total
budget på cirka 9 miljoner kronor,
varav cirka 4,5 miljoner kronor är
offentliga medel. I projektet ingår
förutom Riksbyggen Bergvik skog,
BillerudKorsnäs, Domsjö, Energiföretagen, Essity, Holmen, IVL,
LRF, Mondi, Region Örebro, RISE,
SCA, Sekab, Setra, SIS, Skogforsk,
Sveaskog, Södra skogsägarna och
Upphandlingsmyndigheten.
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Illustration: AF Gruppen

Ny kunskapspark ska
samla kompetensen
OBOS och AF Gruppen blir motorerna i Construction City i Oslo, en ny
kunskapspark på Ulven på minst 85 000
kvadratmeter och med plats för 5 000
arbetsplatser.
Hit ska de få med sig landets mest framstående kompetensföretag inom sektorerna bygg, anläggning, återvinning och
fastigheter. Ulven, som OBOS köpte för
nästan ett och ett halvt år sedan, blir ett
av de största transformationsprojekten i
Oslo de närmaste åren och är central för
utvecklingen av Hovinbyen.
Som en del av utbyggnaden av Ulven
ska det byggas 3 000 bostäder och mer
än 200 000 kvadratmeter kontorsyta. Här
ska OBOS och AF Gruppen nu skapa en
attraktiv kunskapspark och ett enastående
utbildningscenter för de mest framstående kompetensföretagen inom sektorerna
bygg, anläggning och fastigheter.
– Tillsammans med AF Gruppen ska
vi skapa en internationellt banbrytande
interaktionsarena med världens mest
spännande arbetsplatser i vår bransch. Här
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ska vi samlokalisera stora och små företag
i hela branschen för att lyfta innovationsoch konkurrenskraften i en hel bransch,
avslutar koncernchefen för OBOS, Daniel
Kjørberg Siraj.

Centrum för samverkan

Både OBOS och AF Gruppen kommer att
flytta sina huvudkontor dit när Construction City står klart 2023. Construction
City ska ge plats åt inkubatorföretag,
utbildningsinstitutioner, konsultföretag,
arkitektkontor, byggherrar, och entreprenörsföretag. De båda initiativtagarna vill
skapa ett centrum för samverkan med stora gemensamma områden för att mötas,
både professionellt och socialt, i form av
exempelvis matsalar och gym.
– Construction City kommer att
erbjuda framtidens kontorslösningar och
ska vara en attraktiv arena för lärande och
utveckling. Genom att samla branschföretag kommer vi att kunna investera
i anläggningar och teknik som främjar
innovation och synergier för arbetstagare

och studenter, säger koncernchefen för AF
Gruppen, Morten Grongstad.

Brett branschdeltagande

I samband med skapandet av Construction City har flera andra företag anslutit
sig till initiativet. Företagen kommer
aktivt att delta i utformningen och utvecklingen av projektet, och de har i varierande utsträckning förlagt funktioner och
arbetsplatser till det framtida Construction City.
GK Gruppen AS kommer ansvara över
tekniska ämnen, Multiconsult kommer
bistå med tvärvetenskaplig rådgivning och
SINTEF med forskning. Dessutom kommer StartupLab ansvara för Startup-företag, Norsk Gjenvinning för återvinning
och DNB för bank och finans.
Företrädare för de sex företagen säger i
ett gemensamt uttalande att de ”är mycket
glada över att få vara med i laget redan
från början. Det är viktigt att samla bredden i branschen redan från dag ett”.
– Det som står högst upp på vår önskelista nu är att få Oslo Met att förlägga
utbildningsmiljön inom miljö, energi
och ingenjörsvetenskap hit. Då kan vi
verkligen skapa ett unikt kluster, även i
en internationell kontext, avslutar Daniel
Kjørberg Siraj på OBOS.
Källa: AF Gruppen

Illustration över Arkitemas projekt på Tomtbergavägen i Hallunda gård i Botkyrka, söder om Stockholm.
Illustration: Arkitema Architects

De lanserar framtidens sätt
att utveckla nya stadsdelar
Genom att skapa en plattform där tre
parter – byggherre, entreprenör och
arkitekt – kan samarbeta hela vägen
kommer projekten att få del av alla
parters kunnande. Samarbetet inleds
i ett mycket tidigt skede, redan under
planarbetet, i syfte att på bästa sätt dra
nytta av parternas samlade kompetens
från start till mål.
Den nya samarbetsmetoden appliceras i
ett första skede på två stora stadsutvecklingsprojekt som Arkitema Architects ritat
i Storstockholm, totalt cirka 3 000 bostäder. Här utvecklas allt som krävs för en
fungerande stadsdel: bostäder, kommersiella lokaler, hotell, vårdboenden, förskolor,
garage och tillhörande infrastruktur som
vägar, torg och parker.
– Vi är oerhört glada över förtroendet
att vara med och utveckla framtidens
hållbara bostadsområden. Vårt samarbe-

te präglas av höga ambitioner att skapa
trygga och väl gestaltade levnadsmiljöer,
säger Ola Göransson, Senior partner vid
Arkitema Architects.

Tre olika som kompletterar varandra

Magnolia Bostad och Skanska kommer att driva stadsutvecklingsprojekten
tillsammans med Arkitema Architects.
Bolagen är i mångt och mycket varandras
motpoler: en nytänkande samhällsutvecklare, en erfaren och kunnig entreprenör
och en modern och engagerad arkitektfirma. Genom samarbetet samlas dessa
tre i en gemensam projektorganisation
där olikheterna ses som en tillgång och
slutmålet är att skapa hållbara stadsdelar
där människor trivs, känner sig trygga och
kan utvecklas.
– Magnolia Bostad är en samhällsutvecklare som tillsammans med Sveriges

kommuner vill utveckla nya mångfasetterade stadsdelar, säger Fredrik Lidjan, VD
på Magnolia Bostad.
– Genom det här nya arbetssättet kommer vi att kunna bidra med att ta fram de
nya stadsdelar som krävs, och samtidigt
säkerställa att de nya bostadsområden vi
utvecklar är trygga, hållbara platser där
människor kan leva och utvecklas.
Samarbetets övergripande syfte är
att ta fram attraktiva, kvalitetssäkrade,
miljöcertifierade projekt som uppfyller
de högt ställda krav parterna enats om.
Samarbetet ska även leda till ökad social
hållbarhet, exempelvis genom lärlingsplatser, sommarjobb för boende i närområdet
och liknande.
– Det känns både glädjande och
ansvarsfullt att få vara banbrytande och
bryta traditionella mönster och hitta nya
innovativa lösningar och idéer på en marknad med stora behov av bostäder. Skanskas
erfarenhet och kompetens kombineras på
ett bra sätt med Magnolia Bostads nytänkande sätt att arbeta, säger Fredrik Bele,
regionchef, Skanska Sverige AB.
Källa: Arkitema Architecs
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På toppen av nya Derome Plusshus
ligger tätskikt från Derbigum.
Foto: Derome

Holmens inpregneringsanläggning.
Foto: Holmen

Sveriges största familjeägda
träindustri bygger nytt

Ny impregneringsanläggning
som styrs med mobilen
På Bravikens sågverk strax utanför
Norrköping invigdes i tisdags Holmens
nya impregneringsanläggning. Anläggningen är helautomatiserad, styrs genom
en smartphone och förväntas leverera
cirka 60km³ trävaror årligen.
Efterfrågan på impregnerat virke är stor
och utgör en betydande del av den svenska
bygghandelns sortiment. Med Bravikens
sågverks gynnsamma geografiska läge
har Holmen nu goda möjligheter att nå
ut direkt till bygghandeln med ett utökat
produktutbud i en befolkningstät region.
– Genom impregneringsanläggningen
och det nya distributionslagret på Bravikens sågverk kan vi erbjuda ett bredare
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och mer attraktivt sortiment direkt till
bygghandeln, det stärker definitivt Holmens konkurrenskraft och position på
trävarumarknaden, säger Henrik Sjölund,
Vd och koncernchef i Holmen.

Digitalisering stärker framtidstron

Holmens tre sågverk producerar drygt
800 000 kubikmeter trävaror per år som
levereras till snickeri- och byggindustri
samt direkt till bygghandeln. Bravikens
och Iggesunds sågverk bildar kombinat
med intilliggande pappers- respektive
kartongbruk.
Det betyder att alla delar av trädet tas
om hand. Flis fungerar som råvara i mas-

saproduktionen och bark och sågspån blir
biobränsle som omvandlas till energi och
fjärrvärme. Ångan från bruken används
dessutom vid torkningsprocesserna på
sågverken.
Bravikens sågverk invigdes 2011.
Från att initialt bara såga gran breddades
produktionen 2015 också med furu för
konstruktion och snickeriändamål. Anläggningen har därefter vidareutvecklats
med större ytor, nytt färdigvarulager och
nu en impregneringsanläggning.
– Trä är ett mycket miljövänligt och bra
byggmaterial som det är nödvändigt att
använda mer av om vi ska kunna ställa om
vårt samhälle. Att vi nu tar steget att investera i en digitaliserad och kostnadseffektiv
impregneringsanläggning gör att jag har
stor tro på Bravikens framtida utveckling,
säger Johan Padel, vd för Holmen Timber.
Källa: Holmen

Just nu byggs Deromes största produktionsanläggning, Derome Plusshus i
Varberg. På produktionsanläggningens
tak läggs ca. 20 000 kvm tätskikt från
Derbigum. Anläggningen som förväntas tas i drift i september 2018 gör det
möjligt för Sveriges största familjeägda
träindustri att producera fler moderna
och flexibla bostadshus.
I slutet av sommaren i år öppnar dörrarna
till Deromes största produktionsanläggning och investering någonsin, Derome
Plusshus i Varberg. Med både kontor
och produktion på samma plats kommer
företaget kunna producera fler flexibla
och kostnadseffektiva modulsystem och
färdiga hus till professionella byggherrar.

takläggningen färdiggjordes i december
förra året och det tätskikt man valde att
använda var Derbicolor Artic. För en
snabbare och snyggare läggning med färre
kortskarvar användes jumborullar vid
själva läggningen.
Takentreprenörerna Hallandstak
och Takrekond har tillsammans lagt ca
20 000 kvm tätskikt. Per Nilsson från
Hallandstak, som tillsammans med
beställaren MTA Bygg valt att satsa mer på
kvalitet, berättar:
– I den här typen av projekt är det viktigt att man väger in hållbarhetsaspekten.
Och där har Derbigum ett av marknadens
i särklass bästa material när det kommer
till både hållbarhet och utformning”.

Stor leverans av hållbara tätskikt

Färdiga hus under samma tak

Som ett led i byggprocessen har man
valt att lägga tätskikt från Derbigum på
samtliga av anläggningens tak. Själva

dern och rationell volymbyggnadsteknik.
Och för ett företag som Derbigum är det
extra kul att vara en del av byggandet av
den nya produktionsanläggningen.
– Som tillverkare av tätskikt är det
alltid roligt att vara en del av stora och
innovativa projekt som Derome Plusshus
i Varberg. Det gör det möjligt för oss att i
större grad bevisa styrkan med våra egna
lösningar, medan vi får vara en del av att
sätta ramarna för framtida metoder att
bygga på, säger Fredrik Slättberg, Sälj- och
Marknadschef, Derbigum Sverige.
Precis hur många hus man kan plussa
på kartan efter att produktionsanläggningen öppnar i september återstår att se.
Källa: Derome

Derome Plusshus i Varberg kommer inom
kort att kunna producera fler färdiga
bostadshus under samma tak, med en mo-
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Visualisering av de nya radhusen som
ska byggas i Lindö Strand i Norrköping.
Illustration: Anebyhusgruppen

Träforskningsportalen blir en
unik databas, öppen för alla,
med över 6000 sökbara
forskningsrapporter relaterade till trä och träbyggande.
Foto: Svenskt Trä

Unik databas för
träforskning lanseras
Den 9 april lanserades en helt ny forskningsportal, Träforskningsportalen, som
innehåller över 6000 forskningsrapporter relaterade till trä och träbyggande.
Databasen har länge efterfrågats av
träindustrin och kommer att bli en användbar källa till kunskap för besökare
som forskare, studenter, konstruktörer
och arkitekter.
Bakom forskningsdatabasen står branschorganisationen Svenskt Trä i samarbete
med Kungliga Biblioteket. Även RISE,
Research Institute of Sweden, har haft en
nyckelroll i uppstartandet av portalen.
Forskning kring trä har bedrivits länge,
men rapporterna har samlats i åtskilda
databaser eftersom det har saknats en
gemensam plats för träforskning att lagra
dem på. Träindustrin gav därför Svenskt
Trä uppdraget att förenkla och tillgängliggöra resultaten av träforskningen. Man
efterfrågade en gemensam källa vilket
resulterade i en ny, sökbar forskningsportal – Träforskningsportalen. Träforsk-
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ningsportalen blir en unik databas,
öppen för alla, med över 6000 sökbara
forskningsrapporter relaterade till trä och
träbyggande.
– För att snabbt nå ut till så många
som möjligt valde vi att lansera Träforskningsportalen på traguiden.se som har
omkring en miljon besökare varje år, säger
Alexander Nyberg, arkitekt och projektledare på Svenskt Trä.

Även rapporter som få känner till

TräGuiden är en webbplats med över 5000
sidor om trä och träbyggande och vänder
sig främst till konstruktörer, arkitekter,
akademiker och andra specialister inom
området. Träforskningsportalen blir enkel
att hitta på traguiden.se och får en egen
flik i huvudmenyn.
– Den nya portalen kommer förnyas löpande och därmed hållas aktuell
samtidigt som den erbjuder besökarna
ett nischat och exklusivt utbud av bland
annat äldre träforskning som inte minst

kan vara väldigt intressant för forskare och
doktorander, säger Alexander Nyberg.
Träforskningsportalen kommer att
rymma både dagsaktuell träforskning
och mer ovanliga träforskningrapporter
och forskningsresultat som aldrig tidigare
publicerats.
– Faktum är att vi för första gången
lanserar gamla rapporter från 40-talet som
få kände till existerade, säger Alexander
Nyberg.

”Vi kommer låta den leva”

Projektet med Träforskningsportalen
har inneburit utmaningar där man bland
annat ställts inför olika juridiska och
upphovsrättsliga frågor. Även frågor om
avgränsning och relevans för urval har varit en utmaning. En annan viktig fråga har
varit att utveckla en optimerad sökmotor
som levererar relevant sökresultat.
– Sökmotorn handlar i grunden om
kunskap och kunskap är inget statiskt. Vi
kommer låta sökmotorn leva, förbättras
och utvecklas och innefatta ännu fler
forskningsresultat i framtiden, avslutar
Alexander Nyberg.
Du hittar Träforskningsportalen genom att gå in på Traguiden.se och klicka
på ”Forskning” i huvudmenyn.
Källa: Svenskt Trä

Unikt projekt när naturen
formar arkitekturen
Under 2018 påbörjar Anebyhusgruppen byggnationen av ett unikt projekt
signerat Thomas Sandell, en av Sveriges
främsta arkitekter och formgivare.
Det går att bygga även unika, arkitektritade hus i en rationell prefabindustri.
– Det visar samarbetet mellan Anebyhusgruppen och Thomas Sandell, säger
Christian Brännström, Operativ chef för
Anebyhusgruppen Contracting.
Det attraktiva området, Lindö Strand,
där husen ska byggas ligger i Norrköping.

De platsanpassade hustyperna består
av fristående villor i skogspartiet, en
parhuslänga med stora takterrasser och
en småskalig radhusidyll. Gemensamt för
byggnaderna är deras unika karaktärsdrag
och estetiska sammanhållning som underordnar sig naturen.

Genomtänkt från fasad till dörrknopp
Med inspiration hämtad från traditionella
färger, former och material har husen
fått en modern design med genomtänkta

detaljer, från fasadpanel till dörrknopp.
Dynamiska takformer som ger variation i
området, stora takterrasser med utsikt och
en monokrom färgsättning ger byggnaderna ett starkt släktskap och karaktär.
– I det här projektet har vi tagit avstamp i Lindö Strands fina naturkvalitéer.
Vi ville skapa en hemtrevlig idyll där de
tre bostadstyperna har sina egna karaktärer formade av platsen, säger Thomas
Sandell.
Först ut är 14 fristående villor och sex
parhus med säljstart inom kort.
– Lindö Strand är ett av våra största
och mest prioriterade projekt under 2018,
berättar Christian Brännström.
Källa: Anebyhusgruppen
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Stockholmshem tar täten för
ett mer rättvist byggande
2017 beslutade Stockholmshem att
ta täten i arbetet för ett mer rättvist
byggande. Bostadsbolaget har startat ett
proaktivt arbete för en sund konkurrens
på lika villkor och för att säkerställa rätt
arbetsvillkor i hela kedjan av underentreprenörer på byggarbetsplatser.
Det har under flera år varit högkonjunktur
inom bygg i Sverige. Behovet av arbetskraft har varit stort och misstanke om fusk
i branschen har förekommit allt oftare.
– Vi tar täten för rättvist byggande
eftersom vi tycker att det är viktigt att vi
som allmännyttigt bostadsbolag tar ett
särskilt ansvar, inte för att vi själva skulle
vara mer drabbande än andra i branschen,
säger Morgan Jansson, upphandlingschef
på Stockholmshem.
– Det är viktigt att hela kedjan av aktörer arbetar åt samma håll på ett hållbart
sätt, såväl socialt som ekonomiskt och
ekologiskt. Våra hyresgäster ska kunna lita
på att deras lägenheter är byggda på rätt
värderingar.
Som ett första steg etablerade Stockholmshem 2017 ett brett och nära
samarbete med de myndigheter som
arbetar med tillsyn inom dessa områden:
Ekobrottsmyndigheten, gränspolisen,

Visionsbild över Woodhouse Rosendal.
Illustration: Kjellander + Sjöberg arkitektkontor

Woodhouse Rosendal växer fram
– ny växel i bostadssatsning
Grunden är snart på plats för Skandia
Fastigheters nya bostadshus i Rosendal,
Uppsala. De 158 hållbara hyreslägenheterna blir det senaste tillskottet i
bolagets bostadsutveckling, som på sikt
kommer att ligga på cirka 500 lägenheter per år.
Skandia Fastigheter vann en markanvisningstävling i Uppsalas framväxande
stadsdel Rosendal. Här byggs ett kvarter
med hus på fem till åtta våningar kring
en gemensam innergård med bland annat
odlingar, verkstad och lekplats.
Rosendal blir inte bara en blandad
stadsdel, med bostäder, handel, service,
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skola och natur – utan också ekologiskt
hållbar. Skandia Fastigheters byggnader
kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad silver och till stor del byggas av trä.
Inflyttning i ”Woodhouse Rosendal” är
beräknad till 2019.

Storsatsning på nya hem

Samtidigt pågår omfattande bostadsutveckling inom bolagets övriga bestånd.
I Sundbyberg har den nya stadsdelen
Fabriksparken precis börjat byggas, med
153 lägenheter.
På Gamla Värmdövägen i Nacka pågår
en påbyggnad med två nya våningar och

39 hyreslägenheter och löpande konverteras ett antal omoderna kontor i svaga kontorslägen till bostäder. I Göteborg planeras
över 1 000 nya lägenheter vid Frölunda
Torg och Backaplan.
– Vi satsar stort, både på upprustning
av befintliga lägenheter och utveckling av
nya. På sikt räknar vi med att producera
cirka 500 nya bostäder per år på våra
huvudmarknader, säger Bo Jansson, Fastighetschef Bostäder, Skandia Fastigheter.
– Att göra det på ett hållbart sätt är en
självklarhet för oss och därför passar det
som handen i handsken att vara en del av
just Rosendal. Uppsala, där vi är hemmastadda sedan länge, är dessutom i en
mycket expansiv fas och vi vill självklart
vara med och växa med staden.
Källa: Skandia Fastigheter

Skatteverket och Arbetsmiljöverket.
Bolaget samarbetar även med Stockholms
Byggmästareförening som arbetar för
att skydda sina medlemmar från osund
konkurrens.
– Vi samarbetar nära myndigheter, Stockholms stad, andra bolag och
intresseorganisationer för att tillsammans
få ordning på ett samhällsproblem, säger
Morgan Jansson, upphandlingschef på
Stockholmshem.
– Vi har bestämt oss för att ta frågan på
allvar och vi uppmanar hela branschen att
följa vårt exempel.

Unikt av sitt slag

Kontrollprogrammet är det mest omfattande i hela Sverige av sitt slag och innebär
bland annat att alla entreprenörer som
arbetar på Stockholmshems byggarbetsplatser ska vara kända och kontrollerade
av bolaget.
– Stockholmshems arbete för sund konkurrens i byggbranschen är ledande i Sverige, säger Lars Elmquist, kriminalinspektör
på Ekobrottsmyndigheten. De är som enda
företag upptagna i Ekobrottsmyndighetens
nationella handlingsplan för 2018 vilket har
medfört att vi arbetar tätt med Stockholms-

Nytt samarbetsavtal ger
hyresgäster ökat inflytande
Hyresgästföreningen och Rikshem har
träffat ett avtal som ger hyresgästerna ökade möjligheter att påverka sitt
boende. Avtalet gäller från och med 1
september och innebär bland annat att
hyresgästerna får ökat inflytande över sitt
boende, både över den egna lägenheten
och den gemensamma boendemiljön.
Boinflytande för hyresgäster handlar om
medbestämmande med tydliga ramar, där
alla hyresgäster som vill ska kunna vara
med. Arbetet ska leda till konkreta resultat.
– Boinflytande skapar ökad trygghet
och större gemenskap, när människor ges
möjlighet att vara med och påverka sin

egen situation. Det är även till nytta för
hyresvärden, som undviker tvister och får
nöjdare hyresgäster, säger Ann-Christine
Strömberg, ordförande Hyresgästföreningen Storsjöbygden.
Rikshem är en privat hyresvärd och har
därmed inte samma lagkrav om boinflytande som allmännyttiga bostadsbolag.
Grunderna för samarbete mellan privata
bostadsbolag och hyresgäster fastslås
vanligtvis i särskilda avtal om hur denna
samverkan ska ske.
– Det är glädjande att vi nu har landat
i ett avtal som båda parter kan känna sig
nöjda med. Vi har haft bra och konstruk-

hem i ett pilotprojekt för att både utbilda
och utbyta information.
Stockholmshems arbete är en del av
”Vita jobb-modellen” som infördes av
Stockholms stad redan 2015 med syfte
att se till att inga företag vinner offentliga
kontrakt med osunda metoder.
– Det känns viktigt att vi tar krafttag
för att allmännyttan ska vara fri från
svartarbetskraft, säger Kadir Kasirga (S)
styrelseordförande i Stockholmshem.
Stockholmshem genomför upphandlingar
utifrån Vita jobb-modellen, med tydliga
arbetsrättsliga villkor gällande lön, semester och arbetstid. Och detta gäller även
underentreprenörer.
Källa: Stockholmshem

Det här innebär programmet:
• Samtliga entreprenörer på Stockholmshems byggarbetsplatser ska vara kända
och kontrollerade av bolaget.
• Fysiska arbetsplatskontroller ska
genomföras på byggarbetsplatserna.
Upphandlade partners följer upp och
ser till att alla leverantörer i hela kedjan
uppfyller kontraktskraven.
• Stockholmshems medarbetare ska
utbildas i Rättvist byggande, vilket även
arbetsplatserna ska skyltas efter. Alla
uppmanas att anmäla misstankar om
oegentligheter till Fair Play Bygg.

tiva diskussioner med Rikshem, ett gott
exempel på hur arbetet med boinflytande
kan bedrivas, säger Hasse Dahl, förhandlare.
Nu påbörjas arbetet med en verksamhetsplan över olika projekt för boinflytande. Först därefter vidtar en diskussion
om hur mycket pengar som behövs för
att kunna förverkliga planerna. Tanken är
att själva verksamheten ska kunna starta
i höst.
Källa: Hyresgästföreningen
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"Vi skapa en visionär stadsförnyelse
som ger en hållbar, grön, pulserande
och bilfri stadsdel med en levande
butiksmiljö och en mångsidig bostadsmiljö" säger Michael Kruse, delägare
och arkitekt i C.F. Møller Architects.
Illustration: C.F. Møller Architects

Den nya bebyggelsen kommer i huvudsak bestå av karrébyggnader, som påminner om bebyggelsen i närbelägna Frederiksbjerg. De ska anpassas till den
nuvarande närmiljön och blir upp till sex våningar höga.
Illustration: C.F. Møller Architects

Topparkitekterna
täcker spåren

Århus får ny stadsdel – helt utan bilar
I samarbete med Århus kommun håller
DSB, MT Højgaard och C.F. Møller Architects på att utarbeta en plan för visionen
Banekvarteret. En ny, bilfri stadsdel i
Århus, Danmark som utvecklar området
och förbinder de kringliggande stadsdelarna genom en övertäckning av spårområdet
mellan Bruuns Bro och Frederiks Bro.
En helt ny, bilfri stadsdel ska skapas i Århus genom att täcka spårområdet mellan
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Bruuns Bro och Frederiks Bro. Området
som kommer att inhysa byggnader på
totalt 110 000 m² blir en ny, central stadsmiljö i Århus centrum som påminner om
karrébebyggelsen i närbelägna Frederiksbjerg, och gör det möjligt att binda samman
stadskärnan på ett nytt och spännande sätt.
– Det finns just nu en historisk möjlighet att förverkliga visionen om att binda
samman Århus centrum och skapa en unik

stadsdel som kommer att fullända den
urbana utveckling som Århus genomgår,
säger Michael Kruse, delägare och arkitekt i
C.F. Møller Architects, om projektet.
– Med Banekvarteret vill vi skapa
en visionär stadsförnyelse som ger en
hållbar, grön, pulserande och bilfri stadsdel med en levande butiksmiljö och en
mångsidig bostadsmiljö. Här kommer vi
att skapa attraktiva och unika stadsmiljöer med en internationell känsla, säger
Michael Kruse.

Idéer från förra seklet

Att täcka över spårområdet i Århus
diskuterades första gången då området
tog sin nuvarande form 1924. Nu är
möjligheten att förverkliga idéerna mer
aktuell än någonsin, eftersom Banedanmark håller på att elektrifiera stora delar

av det danska järnvägsnätet – inklusive
området vid Århus centralstation.
Elektrifieringen innebär bland annat
att spåren vid Århus centralstation ska
sänkas, vilket gör att det skapas en mycket
speciell möjlighet att utnyttja projektet för
att samtidigt täcka över spårområdet och
undvika betydande merkostnader.
Spårområdet utgör för närvarande en
skarp uppdelning av flera centrala delar av
Århus. Med Banekvarteret länkas staden
samman, vilket innebär en stor potential
för stadskärnan där nya synergier och
urbana förbindelser kan upprättas.

Bilfri anpassning till närmiljöer

Den nya bebyggelsen kommer i huvudsak
bestå av karrébyggnader, som anpassas till
den nuvarande närmiljön, på upp till sex
våningar. På tre till fyra ställen kommer

enstaka byggnader att sträcka sig högre upp
i himlen. Både mot Bruuns Bro och Frederiks Bro kommer övergångar att skapas,
som blir stadsrum som bland annat innefattar butiker och grönområden. Som en
del av den hållbara strategin för Banekvarteret kommer projektets översiktsplan att
innefatta cykelparkering och ett taxiflöde.
Gränsområdena kommer tillsammans
med Banekvarterets urbana förbindelser,
att utvecklas och uppgraderas i syfte att
skapa attraktiva stadsmiljöer som hänger
samman med och skapar en övergång till
resten av stadskärnan i Århus mot Bruuns
Bro, Frederiks Bro, Hallssti, Kriegersvej
och Orla Lehmanns Alle.
– Med övertäckningen av spårområdet
kommer Hallssti och Kriegersvej att få ett
enormt lyft och gå från att vara förbindelser i stadens utkant till att vara aktiva

och levande områden med bostäder och
stadsliv, förklarar Michael Kruse.
Projektet omfattar upprättandet av ett
parkeringshus över spårområdet, som bärs
upp av pelare. Det är ovanpå detta parkeringshus som en ny stadsdel kan skapas i
de centrala delarna av Århus. DSB Ejendomme ligger bakom Banekvarteret. DSB
Ejendomme har tecknat ett avtal med MT
Højgaard om att förverkliga projektet, och
MT Højgaard har i samarbete med C.F.
Møller Architects utarbetat förslaget om
att täcka över spårområdet, vilket är både
tekniskt och ekonomiskt genomförbart.
Utvecklingen av Banekvarteret ligger fortfarande på ritbordet. Århus kommun, som
äger delar av projektets potentiella byggrätter, ska nu se över förslaget från DSB, MT
Højgaard och C.F. Møller Architects.
Källa: C.F. Møller Architects
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Att täcka över spårområdet i Århus diskuterades första gången för
nästan hundra år sedan, år 1924. Banedanmark håller nu på att elektrifiera stora delar av det danska järnvägsnätet – inklusive området
vid Århus centralstation. Det innebär bland annat att spåren vid Århus
centralstation ska sänkas och gör möjligheten att förverkliga idéerna mer
aktuella än någonsin.
Illustration: C.F. Møller Architects
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Johan Zetterstedt
Foto: Elias Ljungberg

Mats Norrbom
Foto: Stewen Quigley

Charlotte Skott
Foto: Göran Ekeberg

Kristian Wallgren
Foto: Elias Ljungberg

Fastighetsbranschen samlas
när Uppsala växer
Nordens största mötesplats för fastighetsoch samhällsbyggnadssektorn, Business
Arena, kommer till Uppsala den 14 november 2018. Samtidigt lanserar kommunen en ny stadsbyggnadsidé.
– Business Arena Uppsala kommer
vara ett avstamp inför nästa stora utvecklings- och tillväxtresa som Uppsala ger
möjlighet till, säger Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör vid Uppsala kommun.
Fastighetsnytts Förlags AB, som står bakom
mötesplatsen Business Arena, har under
våren lanserat ett nytt koncept: Business
Arena Satellit – kongresser med lokalt fokus
på enskilda kommuner, dess fastighetsmarknader och investeringsmöjligheter.
– Uppsala är en intressant region som
allt mer växer ihop med Stockholm. Det
finns en enorm potential både kopplat till
verksamhetslokaler, bostäder och etablering,
säger Fastighetsnytts vd Johan Zetterstedt.
– Business Arena Uppsala blir ett fantastiskt komplement till vår regionala arena i
Stockholm – som kommer ge Uppsala fokus
det förtjänar.
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Ett av målen: 120 000 nya jobb

Det händer mycket idag i Uppsalaregionen med en stark tillväxt kring huvudstadsregionen Uppsala-Arlanda-Stockholm. Målsättningar som finns för
framtiden är 120 000 nya arbetstillfällen i
Arlanda – Uppsalaregionen, varav 70 000
arbetstillfällen i Uppsala. Genom Business
Arena Satellit vill Uppsala kommun bland
annat kommunicera mångmiljardsatsningen Uppsalapaktet – fyra järnvägsspår
till Uppsala, en ny tågstation, spårvägstrafik, 33 000 nya bostäder och stora ytor till
verksamhetslokaler i stadens södra delar.
– Som investerare finns det stor nytta att
besöka oss för att få information och se nya
möjligheter, träffa kommunens beslutfattare,
utbyta tankar och idéer med alla aktörer
och intressenter i stadutvecklingsprocessen.
Som inspiration kommer vi att lansera ett
nytt förslag till stadsbyggnadsidé, säger
Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör vid
Uppsala kommun.
Enligt Uppsalas näringslivsdirektör Charlotte Skott blir arenan en del i

utvecklingen av nästa generations smarta
stadsdelar i Uppsala.
– Vårt mål med Business Arena Uppsala
är att på bästa sätt visa upp de möjligheter
Uppsala står inför, och framförallt belysa
de stora investeringar på över 100 miljarder
som kommer bygga framtidens Uppsala i
koppling till Uppsalapaketet de närmaste
åren, säger hon.

Möjlighet att delta i utvecklingen

Business Arena arrangeras årligen regionalt
i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå
samt under Almedalsveckan och i London. I
maj lanseras den första Satellitarenan i Luleå,
i november följer Uppsala.
– Det som skiljer Business Arena Uppsala mot övriga regionala arenor vi arrangerar
är detaljfokuset. Här fokuserar vi specifikt på
Uppsala, en av Sveriges fyra stora städer, där
det ska investeras väldigt mycket inom snar
framtid – att komma till Business Arena
Uppsala är en bra möjlighet att kliva på det
tåget, menar Kristian Wallgren, säljansvarig
på Fastighetsnytt/Business Arena.
– Att få med en så stor och viktig aktör
för Mälardalsregionen och för hela Sverige
inom ramen för Business Arena Satellit
känns helt fantastiskt, kommenterar Fastighetsnytts vd Johan Zetterstedt.
Källa: Business Arena

Bild: Sweco

Sweco tar fram plan
för Ystads nya hamn
Området kring Ystads inre hamnbassäng ska bli en ny attraktiv och havsnära stadsdel med bostäder och skolor.
Swecos arkitekter har tagit fram en
strukturplan för området kring hamnen
med närhet till stadskärnan, stationen,
bad och marina.
Hamnstaden blir en blandstad där bostäder är prioriterade och där småskaligt,
varierat, skyddat och urbant är ledord. Nu
presenteras planprogrammet för området
där lösningar för trivsamma boendemiljöer och klimatskydd står i fokus.
Sedan flera år har Ystad haft en vision
om att omvandla området kring den
inre hamnbassängen, som idag utgörs av
hamnverksamhet och båttrafik, till ett
attraktivt bostadsområde och på så sätt
koppla havet närmare stadskärnan.
Swecos arkitekter har uppdraget att
ta fram en strukturplan för den nya
stadsdelen som totalt kommer inrymma
1500 bostäder med en bebyggelse i tre
till sex våningar. Inom området planeras

förskolor, parkeringshus, restauranger, barer, butiker och kontor. Området
kommer utformas småskaligt likt stadens
äldre kvarter med läbildande platser som
skyddar mot vind, siktlinjer mot havet och
flera allmänna platser.
– Vi har arbetat för att skapa en blandad stad för människor att trivas i, med
attraktiva målpunkter och gena kopplingar för gående och cyklister. Hamnverksamheten är i dagsläget till viss del en barriär mellan staden och vattnet, men när
den flyttar ut till den yttre hamnbassängen
så blir området intill havet tillgängligt för
ystadborna. Strukturen bygger på Ystads
vision och ligger till grund för planprogrammet, säger Gunilla Wembe, ansvarig
arkitekt på Sweco.

minimal biltrafik planerar man stadsdelen
på de gående och cyklisternas villkor.
För att skydda området mot framtida
höjda vattennivåer måste man klimatskydda platsen och höja marken. Här föreslår Sweco ett alternativ med sluss som
placeras längre ut i hamnen och marken
behöver då enbart höjas där. På så sätt
skapar man dessutom en skyddad inre
hamnbassäng som möjliggör för aktiviteter som simbassänger och kallbadhus.
– Genom att Sweco har en bred kompetens har vi på bättre grunder kunnat
föreslå idéer till kunden. Förslaget om
en klimatskyddande sluss är ett exempel på detta, där vi med hjälp av våra
anläggningskonsulter kunde beräkna och
utvärdera möjligheterna för att se om det
faktiskt skulle kunna gå att uppföra en
sluss här. På så sätt kan nya idéer bli mer
trovärdiga, säger Gunilla.
Förutom Swecos arkitekter har även
företagets stadsplanerare, landskapsarkitekter, brokonstruktörer, järnvägsexperter
och miljöexperter medverkat.
Källa: Sweco

Ny stadsdel med hög profil

Dagvattenhanteringen blir synlig som
ett vackert inslag i stadsstrukturen och
infrastruktur kan på ett enkelt sätt kopplas
till den intilliggande stadskärnan. Med
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Foto: Kasper Dudzik/Trafikverket

Järnvägstunnel i Lunds innerstad kan ge 200 000 kvm byggbar yta.
Illustration: Sweco

Lund på spåren till
20 hektar byggyta
Lund planerar inom de kommande åren
tillskott av nya bostäder samt byggandet av en helt ny centralstation. För att
uppfylla målsättningen om ökat hållbart
resande samt möjliggöra central mark
för bostäder har Sweco tagit fram en
vision, Staden på spåren, som innebär en
möjlig helhetslösning för infrastruktur
och stadsbyggnad.
Swecos vision visar att 20 hektar markyta
kan frigöras mitt i stadskärnan, vilket är i
linje med Lunds översiktsplan vars ambition är att bygga en tät, sammanhållen och
modern stadsstruktur.
– Tågsträckan mellan Malmö och
Lund är med sina drygt 460 tåg per dygn
en av Sveriges mest trafikerade järnvägar.
Swecos vision består av en ny station
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under jord samt en ombyggnad där järnvägsspåren i centrum förläggs i underjordiska tunnlar, berättar Johanna Appelberg,
Sweco, ansvarig för arbetsgruppen som
tagit fram visionen.
– Därigenom försvinner barriären
som idag klyver staden och spårområdet
kan bebyggas med en stadsstruktur som
knyter samman staden.

Experters vision i linje med FN-mål

Spårområdets yta motsvarar cirka 40
fotbollsplaner och möjliggör bostäder för
omkring 2500 boende samt kontor, service
och handel.
– Om nationella och regionala mål
för ökad kollektivtrafik ska mötas mellan
Malmö och Lund behöver antalet tåg per

dygn mångdubblas. Det planerade stationsbygget i Lund är ett utmärkt initiativ,
men det löser tyvärr inte flaskhalsproblematiken med den befintliga tvåspårslösningen söder om Lund C, vilket vi
vill belysa med vår helhetslösning, säger
Johanna Appelberg.
– Vi vill sätta stadens och järnvägens
hållbara utveckling i ett nytt ljus som förhoppningsvis väcker fortsatt dialog kring
utmaningar och möjligheter för Lund.
Swecos vision är framtagen i linje med
FN:s globala mål för hållbar utveckling.
I framtagandet av visionen har experter
från Sweco medverkat inom arkitektur,
stadsbyggnad, järnväg, trafikplanering,
projektledning, tunnelbyggnad - i samarbete med Gösta Ericson, IC-Consulenten.
Ansvarig arkitekt för visionsarbetet är
Claes Jansson, Sweco.
Källa: Sweco

Klart för byggstart
av Västlänken
Mark- och miljööverdomstolen har
beslutat att ge verkställighet för bygget
av tågtunneln Västlänken i Göteborg.
Därmed kan det arbete som omfattas
av villkoren i tillståndet som Markoch miljödomstolen gav i januari i år
inledas.
Verkställigheten innebär att tillståndet
börjar gälla innan domen vunnit laga
kraft. Domen från i januari överklagades av flera parter. Även om Mark- och
miljööverdomstolen nu meddelat att man
inte ger prövningstillstånd till någon annan part än Trafikverket kan detta beslut
överklagas till Högsta domstolen, därför
har domen inte vunnit laga kraft.
Tillståndet från Mark- och miljödomstolen omfattar bland annat villkor för
arbeten som påverkar grundvattnet, exempelvis schaktning och sprängning. Villkoren reglerar även bullernivåer samt villkor
för vibrationer och utsläpp av vatten.
– När alla relevanta tillstånd finns är

det möjligt att få verkställighet, säger Ulf
Edling, verksjurist på Trafikverket.
– Denna juridiska möjlighet är vanligt
förekommande när det gäller infrastrukturprojekt.
Bygget av Västlänken fortsätter nu som
planerat. Förberedande arbeten, bland
annat ledningsomläggningar och trädflytt,
har pågått under en längre tid och på
senare tid har entreprenörerna även börjat
etablera arbetsplatser.
– Att vi kommer igång med det egentliga byggskedet nu ger oss bra förutsättningar att bygga Västlänken inom utsatt
tid och budget, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken på Trafikverket.
– Bygget av Västlänken kommer att
märkas i staden, men vi ska göra vårt
yttersta för att minska påverkan. Vissa
grupper, särskilt de som bor och verkar
nära våra byggarbetsplatser påverkas mer
än andra och vi har förståelse för att det
kan bli jobbigt. Därför kommer en öppen

dialog med dessa grupper att ha hög prioritet för oss under byggskedet.
Tågtunneln Västlänken byggs för att
öka kapaciteten på Göteborgs Central,
något som är betydelsefullt både för det
lokala, regionala och nationella transportsystemet.
– Staten har valt att investera i Västlänken i Göteborg eftersom en förstärkning
av tågsystemet i Göteborg är av stort intresse nationellt, säger Bengt Rydhed som
är t.f. regiondirektör för Trafikverket Väst.
– Sveriges järnvägsnät utvecklas hela
tiden och Trafikverket bygger etappvis i
takt med att regeringen avsätter medel i
nationell plan.
Domstolens beslut innebär även verkställighet för projekt Olskroken planskildhet, under förutsättning att Göteborgs
Stads detaljplan för området vunnit laga
kraft.
Mark- och miljööverdomstolen
beslutade även att ge prövningstillstånd
till Trafikverket för överklagan av Markoch miljödomstolens villkor beträffande
möjligheten att söka dispens för miljöstörande verksamhet. Detta är ett villkor
som framförallt påverkar byggnationen
av Olskroken planskildhet. Några andra
prövningstillstånd gavs inte.
Källa: Trafikverket
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Från vänster: Åsa Söderström Winberg, Hans Pétursson, Raid Karoumi, Tara Woods, Niklas Sörensen.
Foto: Truls Busch

Sveriges största byggpris till
innovativa infrastrukturlösningar
I slutet av april delades Sveriges största
byggpris, Sigge Thernwalls stora byggpris, ut under Rambolls Engineering
for life-gala. Priset ges till eldsjälar som
med nytänkande lösningar lyckats ta sin
och andras forskning från teori till praktik och därmed bidrar till samhällsnytta.
Tre vinnare som verkar för forskning och
utveckling inom anläggningsteknik delade
på en prissumma om en miljon kronor.
– Årets pristagare har vågat ifråga
sätta gamla tankesätt för nya och smartare
lösningar. De har bidragit med konkreta
resultat som kommer till nytta för många,
de har tagit inspiration från internationellt
håll och anpassat efter svenska förhållanden, säger Niklas Sörensen, vd för
Ramboll Sverige och en av ledamöterna i
priskommittén.
Raid Karoumi, som är professor och
chef för avdelningen för bro- och stålbyggnad på KTH i Stockholm, är vinnare av
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700 000 kronor. I motiveringen står bland
annat: "för hans excellenta sätt att utveckla
avdelningen för bro- och stålbyggnad på
KTH", att han har drivit fram forskningsfronten "och därvid höjt nivån och kvaliteten inom forskningen om brodynamik,
instrumentering och broövervakning",
samt att hans forskning har lett fram till
konkreta resultat som kan användas direkt
"i det praktiska konstruktionsarbetet hos
konsulter och byggare."
– Priset bekräftar nyttan med det arbete som jag och min fantastiska forskargrupp gör både när det gäller utbildning
och forskning. Vi bedriver forskning
i nära samband med Trafikverket och
konsulter. Det garanterar att forskningsresultaten kommer till praktisk nytta. Det är
verkligen ett teamwork och jag har fantastiska medarbetare, säger Raid Karoumi.
Hans Pétursson, teknisk doktor vid
LTU och stålbrospecialist vid Trafikverket

i Borlänge, är vinnare av 200 000 kronor.
Han vann för sitt tillämpade forskningsarbete
kring broar med integrerade landfästen, vilket
enligt motiveringen "möjliggjorde analys av
överensstämmelse mellan beräkningsmodell
och verklighet."
– En bro ska stå i 120 år, men våra
försök med integrerade landfästen visade
att bron skulle klara att stå i 300 år, säger
Hans Pétursson.
– I detta projekt har forskning blivit
något användbart för samhället.
Tara Wood, teknisk doktor från Chalmers och ledande specialist och teknisk
affärsutvecklingsansvarig för geoteknik och
mark vid NCC Infrastruktur. Hon vann
100 000 kronor, "för att hon genom att driva svenska och internationella geotekniska
nätverk har möjliggjort implementeringen
av ny grundläggningsteknik i Sverige"
– I vissa fall har svensk standard ändrats, och ibland har man kommit till insikt
att man kan ändra hur man gör saker. Priset är ett erkännande över att mitt arbete
betyder något, säger Tara Wood.
Källa: Ramboll

14 av 64 kablar på Tjörnbron ska bytas ut under våren och hösten 2019. Den största kabeln är 143 meter lång och väger 12, 5 ton.
Från vägbanan ska den lyftas 73 meter upp och fästas i pylonen 110 meter över vattenytan. Ett liknande kabelbyte har aldrig gjorts
tidigare, den enda erfarenheten som finns är de två kablar som Svevia på uppdrag av Trafikverket bytte ut 2015.
Foto: Svante Örnberg

Världsunikt brounderhåll
ska utföras på Tjörnbron
Kablarna på Tjörnbron behöver bytas
ut. Ett tekniskt komplicerat uppdrag,
något liknande har aldrig tidigare gjorts,
och samtidigt ska trafiken på länsväg
160 rulla på som vanligt.
Svevia och Trafikverket samarbetar i ett
världsunikt brounderhållsuppdrag när de
64 kablarna på Tjörnbron ska ersättas med
nya. De första 14 kablarna ska bytas ut
under våren och hösten 2019. Innovation
och nytänkande genomsyrar projektet.
– Den enda erfarenhet som vi har att
tillgå är vår egen. Ett sånt här uppdrag har
aldrig tidigare utförts, säger Mats Larsson,
produktionschef på Svevia och specialist
på brounderhåll.
– Tillsammans med Trafikverket måste
vi själva skapa metoden och de tekniska
lösningarna.

Lockar kollegor från hela världen

Under en inspektion upptäcktes det att de
karaktäristiska orangefärgade kablarna på
Tjörnbron hade börjat rosta. För att utvärdera hur kablarna mådde fick Svevia under
2015, uppdraget att byta ut två av dem.
– Det är snart tre år sedan. Ingen hade
tidigare gjort något liknande och intresset
var stort från branschkollegor över hela
världen. Brospecialister från Japan kontaktade Trafikverket för att få ta del av hur vi
hade utfört jobbet, säger Mats Larsson.
Projekt att byta ut kablarna ligger nu i
en underhållsplan uppdelat i fyra etapper.
De första 14 kablarna kommer att bytas ut
under våren och hösten 2019.
– När bron byggdes fästes kablarna
från en kran. Den lösningen försöker vi
återskapa, fast istället för att använda en

kran använder vi oss av själva pylonerna för att få upp kablarna på plats. Men
vi jobbar som sagt fortfarande på den
exakta tekniska lösningen, säger Mats
Larsson som tycker det är utmanande,
spännande och otroligt stimulerande att få
utveckla en helt ny utförandeteknik som
tillsammans med Trafikverkets experter
metodiskt arbetas fram.

Flera stora utmaningar

Men det finns fler utmaningar i uppdraget
i form tidsbegränsningar och höga säkerhetskrav. Tjörnbrons viktiga funktion som
trafikled gör att den inte går att stänga av
varför allt arbete kommer att ske nattetid.
Det måste också utföras under säkra
förhållanden på hög höjd vilket bland
annat betyder att man är begränsad av
optimala väderförhållanden.
– Är det inte det måste vi vänta in rätt
förutsättningar och det gäller både temperatur och vind, säger Mats Larsson
Källa: Svevia
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Stefan Tongur är forskarstuderande
vid avdelningen industriell ekonomi och
organisation på KTH och har ägnat
snart ett decennium åt att forska om
elvägssystem.
Foto: Peter Ardell

Världens första elväg på allmän väg för elektrifierade godstransporter invigdes i
juni 2016. E16 utanför Sandviken fick en två kilometer lång sträcka utrustad med
ett så kallat eHighwaysystem, luftburna kontaktledningar från Siemens. Elhybridlastbilar från Scania ska testa sträckan fram till i år.
Foto: Niklas Larsson/Siemens

Hans forskning visar
elvägarnas framtid
En av Sveriges mest kunniga inom området elvägar heter Stefan Tongur och han
har forskat om ämnet på KTH i åtta år.
Som en del av sin doktorsavhandling lägger han nu fram två olika scenarier. Ett där
elvägar kommer att bli en succé, och ett
där konceptet glöms bort och försvinner.
En övergång till eldrivna fordon är ett sätt
att sänka utsläppen av växthusgaser och
därmed uppnå de hållbarhetsmål som är
satta för vägtransporter. En teknik för att
möjliggöra detta är elvägar, eller elvägssystem (ERS) som de också kallas. ERS är ett
samlingsnamn för olika tekniker där ström
på olika sätt överförs till eldrivna bilar, lastbilar och bussar samtidigt som dessa körs.
Det kan handla om elledningar som hänger
över fordonen, strömförande skenor i
vägen eller induktiv matning från vägen.
Stefan Tongur, forskarstuderande vid
avdelningen industriell ekonomi och

92

Byggnorden #1-18

organisation på KTH, har ägnat snart ett
decennium åt just ERS. Bland annat har
han studerat om ERS i framtiden kommer
att bli en framgångrik teknik.

Etablerad teknik eller kortlivad hajp?
Bland de forskningsframsteg Stefan
Tongur uppnått återfinns en nyanserad
bild av hur ERS har utvecklats över tid
samt vilken roll affärsmodeller har i den
tidiga fasen av systemskifte. Denna bild
förbättrar i sin tur förståelsen för vad
som hindrar respektive möjliggör hållbara systemskiften i allmänhet och ERS i
synnerhet.
– Avhandlingen tar upp relationen
mellan affärsmodeller och infrastrukturförändring (eller socioteknisk förändring),
säger Stefan Tongur.
– Den tar även upp huruvida ERS
kommer att bli framgångsrikt eller inte,

och detta redogörs för i två olika scenarier.
Scenarierna berättar varsin historia om
hur våra transportsystem ser ut om tio år.
Det första scenariot, det om att ERS
kommer att flyga om ett decennium, tar
bland annat avstamp i nuvarande dieselkris.
– Om vi spolar fram bandet till 2028 så
finns det flera anledningar till varför ERS
kom att vara en etablerad teknik för att göra
transporter mer hållbara. En stor faktor var
dieselmotorerna, att tillverkarna inte kunde
adressera de allvarliga problem för miljön
och människorna som dessa motorer
orsakade. Att vidareutveckla dieselmotorer
så de kunde uppfylla allt strängare hållbarhetsmål blev inte ekonomiskt försvarbart,
särskilt inte för lastbilstillverkare, säger
han och fortsätter att berätta att hållbara
drivmedel som biobränslen och förnybar
syntetisk diesel var otillräckliga och för
kostsamma att producera.
– Ytterligare en orsak, bland flera, var
att de stora investeringarna i förnyelsebara
energikällor som sol-, vind- och vattenkraft gjorde det attraktivt att satsa på
elfordon och elvägar.
Men vad hände om ERS bara blev en
kortlivad hajp? Stefan Tongur nämner die-

selmotorn även här. Det fanns ingen tydlig
ersättare till den, och fordonsindustrin
fortsatte att plöja ner pengar i utvecklingen vilket ledde fram till en drivlina som
kunde uppfylla effektivitets- och miljökraven. Den globala tillverkningen av
biobränslen överträffade de förväntningar
som fanns, och kunde användas utan
att krocka med jordbruks- och livsmedelsindustrin. Detta ledde till en teknisk,
politisk och ekonomisk osäkerhet vilket
tog kål på ERS.
– I scenario två kunde vi också se att
intresset för syntetiskt diesel och bränsleceller som lösningar tog vid efter att det
att det initiala intresset för ERS klingat av.
En anledning till detta ointresse var att
ingen egentlig vinnare bland ERS-teknikerna kunde skönjas. Ingen standard var
mer framträdande än någon annan. Detta
skapade osäkerhet bland de teknikneutrala
beslutsfattarna, vilket gjorde att investeringarna minskade.

Det här tror forskaren

Vad är då Stefan Tongurs egen hypotes i
frågan givet att han forskat om ERS i åtta år?
– Om jag får spekulera så tror jag att det

kommer att bli en succé. Det finns starka
krafter som tror på ERS och det finns potentiellt både en miljö- och ekonomisk nytta för stat, industri och användare. Behovet
är globalt där länder som Indien och Kina
kan driva på utvecklingen med luftkvalitet
som främsta drivkraft, säger han.
– Därtill ser alternativen inte starkare ut,
då exempelvis batteipristrenden för första
gången vände uppåt nyligen. Så det finns
många fördelar för Sverige att behålla ledningen inom fältet, särskilt eftersom många
andra länder som Tyskland och Indien sökt
samarbeta med Sverige om just ERS.
Stefan Tongur tillägger att utmaningen återfinns i det faktum om man kan
utveckla attraktiva affärsmodeller för att
fördela kostnader av den nya tekniken
och infrastrukturen. Samt om intäkter av
nyttan med tekniken kan distribueras på
ett sådant sätt att det stödjer och premierar relevanta aktörers investeringar och
användande.
– Det får framtiden visa och det beror,
som jag skriver om i de två scenarierna, på
flera olika faktorer.
Elvägar är ett koncept som för närvarande är mycket intressant bland olika

aktörer i transportsektor. Stefan Tongur
tillhör en av de mer välfinansierade
KTH-doktoranderna på senare år med
forskningsbidrag på cirka 6.5 miljoner
kronor från Energimyndigheten. Han har
också varit med och myntat begreppet
ERS och en av de vetenskapliga artiklarna
i avhandlingen, som skrivits tillsammans
med handledaren Mats Engwall, har redan
fått över 100 citeringar.
Stefan Tongurs avhandling är den
första i världen som innehåller studier av
elvägars utveckling. Han fortsätter nu till
RISE, Research Institute of Sweden, för att
använda sina kunskaper om elvägar och
affärsmodeller.
Källa: KTH
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Entreprenadavtalet med Skanska omfattar projektering och byggnation av det allmänna gatu- och VA-nätet i den nya stadsdelen
Barkarbystaden II. Utmed årummet anläggs mindre platser som nås med trappor och ramper. I bakgrunden syns Å-torget.
Visionsbild: Urbio

Nytt entreprenadavtal tecknat
för infrastruktur i Barkarbystaden
Järfälla kommun tecknar entreprenadavtal med Skanska för anläggande
av kommunal infrastruktur i en ny
strategiskt viktig etapp i Barkarbystaden. Entreprenadavtalet med Skanska
omfattar projektering och byggnation av
det allmänna gatu- och VA-nätet i den
nya stadsdelen Barkarbystaden II.
Den nya stadsdelen Barkarbystaden II
kommer omfattar sju kvarter med 900
lägenheter, 15 000 kvadratmeter kontor, 4
000 kvadratmeter lokaler, BAS Barkarby ett centrum för högre utbildning, näringsliv
och kultur, två förskolor, parkeringsplatser
och ett stort park- och naturområde.
Den kommer att ha ett strategiskt
viktigt läge nära Barkarby station som
planeras bli regionens framtida kollektivtrafiknav med tunnelbana, pendeltåg, buss
och regionaltågsstation.
– Barkarbystadens andra etapp är en
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nyckelplats i den framväxande staden med
sitt kollektivtrafiknära läge samt den kommande Veddestabron, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).
– Med hotell, kultur- och utbildningscentrum, bostäder och kontor samt ett
stort parkområde kommer den att bli ett
naturligt besöksmål för hela regionen.

Två faser under åtta år

Avtalet med Skanska är en totalentreprenad i utökad samverkan enligt FIA-modellen. Det ger Järfälla kommun stor
flexibilitet vid planering och genomförande. Bland annat kan utbyggnadsetapperna
planeras så att boende- och trafikmiljön
blir trygg för alla boende i Barkarbystaden, inte minst för barn och ungdomar.
Entreprenaden ska preliminärt
genomföras mellan 2018 och 2026 och
kommer att delas upp i två faser, där fas

ett omfattar planering, projektering och
budgetarbete, och fas två byggande.
Sedan tidigare har Skanska och Järfälla avtal om entreprenad för infrastruktur
i tredje och fjärde etappen i Barkarbystaden.
– Vi är naturligtvis mycket glada och
stolta över att få förtroendet från Järfälla
kommun att tillsammans bygga Barkarbystaden. Att nu kunna planera för både
Barkarbystaden II och Barkarbystaden
III-IV ger oss större möjligheter att utveckla affären tillsammans med vår kund.
Vi möjliggör en större flexibilitet och ser
många synergier mellan projekten gällande resurshantering, säkerhetsarbete och
hållbart byggande, säger Ebba Engman,
projektchef på Skanska.
Anbudet från Skanska för anläggandet
av kommunal infrastruktur i Barkarbystaden II antogs av kommunstyrelsens
arbetsutskott i Järfälla onsdagen den 28
mars 2018.
Källa: Järfälla kommun

Örebro kommun menar att NCC inte har följt avtalet och att asfalten som använts varit i sämre kvalitet än vad som angetts.
Foto: Michael Gaida/Pixabay

Asfaltsavtal mellan NCC
och Örebro kommun hävs
Örebro kommun har upptäckt att NCC
Industry AB inte följer det avtal bolaget
har med Örebro kommun avseende beläggnings- och återställningsarbeten. Efter
omfattande provtagningar konstaterar
kommunen att utförandet har allvarliga
brister och att asfalten som NCC använt
är av betydligt sämre kvalitet än den som
anges i ramavtalet.
Örebro kommun har sedan januari 2016 ett
upphandlat ramavtal med NCC Industry AB
som gäller beläggnings- och återställningsarbeten. Under 2017 har det tagits en mängd
prover på flera genomförda asfalteringsarbeten, vilka har analyserats av ett externt
ackrediterat laboratorium. Resultaten visar
på allvarliga brister i både utförandet av
beläggningsarbetet och på kvaliteten i den
asfalt som har lagts. En lägre kvalitet gör
bland annat att asfalten slits ner snabbare.
– NCC har dels lagt asfalt på ett felaktigt
sätt utifrån vad som anges i vårt avtal, dels
använt asfaltstyp som i olika avseenden är

sämre än den vi har beställt och som vårt
avtal säger att de ska använda, säger Tommy
Karlqvist, projektledare på Park och gata.
– Eftersom det innebär att NCC fakturerat och därmed tagit betalt för något som
de inte har utfört och levererat, har vi under
hösten hållit inne med betalningar och krävt
att NCC ska vidta åtgärder för att rätta till de
allvarliga bristerna.

Kommunen: "De begår avtalsbrott"

NCC har trots detta inte avhjälpt felen
utan har istället valt att häva avtalet, vilket
innebär att avtalet är upplöst. Då Örebro
kommun inte anser att NCC har någon
giltig grund för hävning, har de bestridit
NCC:s hävning och framfört en så kallad
mothävning, eftersom man menar att NCC
gör sig skyldigt till avtalsbrott.
Det innebär att Örebro kommun
även bestrider alla eventuella anspråk på
skadestånd från NCC. Det innebär också
att Örebro kommun kommer att kräva att

NCC ersätter de kostnader som uppstår för
kommunens del med anledning av att NCC
hävt avtalet.
– Vi kan inte godta att våra entreprenörer
tar betalt för något som de inte levererar.
Det handlar om att värna om örebroarnas
skattepengar och att givetvis stå fast vid att
avtal ska följas, säger Ullis Sandberg (S), ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad.
– Sedan är det väldigt olyckligt att vi till
följd av detta inte kan åtgärda våra gator i
den omfattning som vi skulle vilja. Vi gör allt
vi kan för att hitta en snabb lösning, utan att
för den skull göra avkall på kvalitetskraven.
Tommy Karlqvist betonar även vikten av
att arbetena kan fortsätta i hög takt.
– Det är mycket viktigt, framförallt de
akuta behoven av lagning av potthål och
återställning efter gatuarbeten. Vi kommer nu att agera på bästa sätt för att se till
att asfaltarbetena blir utförda. Detta kan
exempelvis ske genom att Örebro kommun
utför asfaltsarbeten i egen regi, att de utförs
av annan entreprenör eller genom en kombination av dessa alternativ, säger Tommy
Karlqvist.
Källa: Örebro kommun
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Foto: Volvo Construction Equipments

Foto: Volvo Construction Equipments

Volvo uppdaterar H-seriens
medelstora hjullastare
– nu med 20 % bättre bränsleekonomi
Med upp till 20 % bättre bränsleekonomi, extra flexibilitet och lägre driftkostnader över livslängden är Volvos
uppdaterade hjullastare L60H, L70H
och L90H riktiga mångsysslare med hög
prestanda. Kraftfulla motorer och intelligent hydraulik är H-seriens främsta
egenskaper, men det är lock-up-funktionen som är den avgörande faktorn för
den förbättrade bränsleekonomin i de
nya modellerna.
Det är svårt att tänka sig att Volvo
Construction Equipments mellanstora
hjullastare skulle kunna förbättras, men
de uppdaterade L60H, L70H och L90H
erbjuder framsteg på alla områden. Volvo
CE var den första tillverkaren att populari-
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sera hjullastarkonceptet redan för över ett
halvsekel sedan.
De har nu utnyttjat sin långa erfarenhet
för att göra de uppdaterade modellerna
enklare att använda och har optimerat det
som kan sägas vara grunden i en Volvomaskin: bra bränsleekonomi, produktivitet, hållbarhet och driftsäkerhet. Nästa
generations H-serie är nu den ultimata
hjullastaren – beviset på hur Volvo CE har
kunnat hålla sin branschledande ställning
på marknaden.

Upp till 20 % effektivare

En av de största förbättringarna jämfört
med föregångarna har skett inom bränsleekonomin – de mellanstora hjullastarna

är upp till 20 % bättre. Med kraftfulla
motorer och intelligent hydraulik som
H-seriens främsta egenskaper är det
lock-up-funktionen som är den avgörande
faktorn för den förbättrade bränsleekonomin i de nya modellerna.
Detta tillval eliminerar förluster i momentomvandlaren genom att skapa en direkt drivning mellan motor och växellåda,
vilket fungerar mer effektivt med axlarna.
Momentomvandlarens lock-up fungerar
också helt automatiskt, utan att föraren
behöver ingripa, och kan anpassas för att
förbättra cykeltiderna och bränsleanvändningen ännu mer.
Varje arbetscykels effektivitet förbättras
genom en ökad topphastighet på 50 km/h,
vilket underlättas av lock-up-funktionen.
Den finns nu tillgänglig för hjullastarna
L60H, L70H och L90H och ger föraren
bättre körrespons, backtagningsförmåga,
snabbare lastning och transport, samt
bekvämare körning.
För att anpassa maskinen till applikation och markförhållanden kan föraren

enkelt justera dragkraftskontrollen, vilket
inte bara sparar bränsle utan även minskar
däckslitage och förebygger hjulspinn för
effektiv skopfyllnad. För bästa användning
av motorkraften i alla applikationer är
H-serien utrustad med Smart Control,
vilket säkerställer rätt vridmoment i alla
situationer.
Samtidigt minskar även Ecopedalen bränsleförbrukningen tack vare att
pedalen mekaniskt trycks tillbaka och
uppmuntrar föraren att lätta på gasen när
motorns varvtal är på väg att överskrida
det optimala driftområdet.

Vässad för produktivitet

Produktiviteten stimuleras av maskinens
överlägsna stabilitet. Den nyligen optimerade lastenheten och omkonstruerade,
extra tunga motvikten ser till att maskinen
står stadigt oavsett terräng. L90H har
också en 73 mm högre lyfthöjd och 3 %
högre tipplast.
Det är inte bara de uppdaterade L60H,
L70H och L90H som är redo för utma-

ningar – från den bekväma och trygga
Volvohytten kan föraren också prestera
mera. För att föraren ska kunna göra sitt
allra bästa är Volvohytten rymlig, har
ergonomiska reglage, en ny, mer användarvänlig placering av tändningslåset
och bra sikt över redskap och omgivande
arbetsplats. Sikten blir ännu bättre tack
vare sidospeglarnas nya utformning, en
backkamera och främre kamera som
tillval.
Tack vare elservoreglagen går manövreringen som smort. Denna tillvalsfunktion ger föraren fullständig kontroll
över hydraulfunktionerna genom att
underlätta växlingen mellan flerspaks- och
enkelspaksreglage. Med blicken på jobbet
kan föraren välja mellan tre hydraulikinställningar för att anpassa spakregleringen enligt egna önskemål.
Enspaks-reglaget innehåller en låsbar
tredjefunktion, bom kick-out uppåt och
neråt samt planlägesautomatik, som gör
att skopan automatiskt återgår till horisontellt läge från såväl tömning som upptiltat

läge. Med den tydliga Contronics-displayen har föraren full översikt över viktig maskininformation och kan utföra varierade
konfigurationer helt från den bekväma,
justerbara stolen.

Den mångsidiga maskinen

Nästa generationens L60H, L70H och
L90H hjullastare är inte bara effektiva,
de är också lämpliga för en mängd olika
applikationer, tack vare TP-länksystemet.
TP-länksystemet som finns på alla H-seriens hjullastare – från L60H till L220H –
har de kombinerade fördelarna av Z-länk
och parallellt länksystem som kan leverera
hög brytkraft och utmärkt parallellrörelse
genom hela lyftområdet.
Föraren har full kontroll över lasten
och kan se till att den hela tiden hålls horisontellt så att jobbet kan utföras säkert och
produktivt. Oavsett vilket jobb du har, så
har Volvo rätt redskap för att få det gjort.
Den uppdaterade H-serien är kompatibel
med ett brett utbud av specialbyggda redskap, inklusive gripar, sopar, materialhan-
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teringsskaft, snöplogar och kundanpassade redskap för att klara specifika behov.
Maskinerna är konstruerade för att
passa till en mängd olika Volvoskopor,
t.ex. allround-, planerings-, avfalls- och
lättmaterialsskopor, som kan hantera allt
från lätt material till bergshantering. För
att kunna utnyttja möjligheten att använda
olika redskap kan föraren byta redskap
på några sekunder med hjälp av Volvos
redskapsfäste som är utrustat med en visuell indikator som bekräftar att redskapet är
ordentligt fäst och klart att använda.
Om du vill använda hydrauliska redskap kan L60H, L70H och L90H utrustas
med en tredje och fjärde tillvalsfunktion.
Mångsidigheten kan också ökas ytterligare
med Volvos pallgaffel som ger bra sikt och
fördelen med TP-länksystem och parallell
lyftning. Volvos gaffel är idealisk för
pall- och materialhantering tack vare sin
robusta konstruktion som ger maskinerna
möjlighet att enkelt förflytta sig på arbetsplatser som distributionscentra, lager och
hamnområden.

Håll maskinen igång

Ägarna kommer inte bara att märka att
bränslekostnaderna minskar – de kan
också se att utgifterna för service och
reservdelar sjunker tack vare maskinens

hållbara konstruktion, som även ger bättre
maskintillgänglighet och förarsäkerhet.
De erkänt pålitliga hjullastarna i H-serien
är konstruerade med en branschledande
stark ram och midja som i kombination
med den Volvotillverkade drivlinan ger
långsiktig prestanda.
Den förbättrade kylkapaciteten reglerar
komponenternas temperatur för att
utnyttja maskinen optimalt vid användning av redskap som ställer höga krav på
hydrauliken. Tillsammans med tillvalet
extern axelkylning – idealiskt för tunga
applikationer – ger de två funktionerna
dubblerade oljebytesintervall, vilket ger
mindre stillestånd och lägre underhållskostnader.
Komponenternas slitage minskas också
tack vare den nya tillvalsfunktionen för
fördröjd motoravstängning, som stänger
av maskinen först när turbon har svalnat
till idealisk temperatur.

Enkel service och support

För att maximera produktionen är motorhuven elektroniskt styrd och ger åtkomst
från marknivå till grupperade servicepunkter och kylare, vilket gör att daglig
service kan utföras snabbt och säkert. En
ny kylarinstallation kan nu dras ut för
enklare rengöring, och påfyllningsrören

för motor- och växellådsolja har placerats
om för att minska påfyllningstiden.
Ledstänger och steg är lackerade i
orange för att underlätta för servicetekniker och förare att röra sig runt maskinen.
Detta hjälper till att få maskinen tillbaka
i arbete så snabbt som möjligt. En stege
med trepunktsåtkomst och halkfria steg
plus robusta och strategiskt placerade
ledstänger ger extra säkerhet.
För att minska den totala ägarkostnaden och öka lönsamheten genom maskinens hela livslängd erbjuder Volvo en
mängd olika kundlösningar – från Volvo
originaldelar och specialbyggda redskap
till effektivitetsrapporter och proaktiv maskinövervakning. Det är bara för kunden
att välja bland de olika Volvotjänsterna
och baka in dem i serviceavtalet.
De uppdaterade hjullastarna i H-serien
är högproducerande arbetshästar konstruerade för att ge lägsta möjliga kostnad per
ton. Med de fyra viktigaste faktorerna: låg
bränsleförbrukning, hög produktivitet,
hållbarhet och driftsäkerhet är de nyligen
uppdaterade hjullastarna L60H, L70H och
L90H från Volvo en kraft att räkna med.
Källa: Swecon

Foto: Volvo Construction Equipments
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Nu är serieproduktionen av EC233,
marknadens kraftfullaste tiltrotator
byggd för grävmaskiner upp till 33
ton, i full gång.
Foto: engcon

Trotjänaren EC30 pensioneras:

Engcons nya kraftfulla
tiltrotator EC233 i produktion
Engcon, den världsledande tiltrotatortillverkaren, meddelar att serieproduktionen av EC233 – marknadens kraftfullaste tiltrotator byggd för grävmaskiner
upp till 33 ton – är i full gång nu. Alla
tester har enligt Engcon fallit väl ut.
EC233 ersätter därmed trotjänaren
EC30 som varit med sedan mitten av
90-talet.
– Allt från första prototyptesterna till
serieproduktionen har gått väldigt bra,
säger Fredrik Jonsson, utvecklingschef
på Engcon.
Fredrik Jonsson berättar att det initialt
handlade om så kallade ”förstörande
tester” där både stomme och infästningar
utsätts för överbelastning i laboratoriemil-
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jö och därefter ute på för stora maskiner.
Jonsson berättar hur det går till:
– Vi börjar alltid med att spänna fast våra testprodukter i en kraftig
hydraul-rigg där vi med kontrollerade
krafter överbelastar dem rejält. Det ger
oss en väldigt bra bild vart eventuella
konstruktionsbrister finns.

Sluttestas i verklig miljö

När laboratorietesterna är färdiga går ett
antal prototyper ut på överstora grävmaskiner för att i verklig miljö få ytterligare
utfall på hur allt fungerar.
– Även om vi överbelastar i laboratoriemiljö så händer det helt andra saker ute
i verkligheten. Det är allt från skiftande

temperaturer till ett oändligt antal brytmoment som inte går att simulera, menar
Fredrik Jonsson.
Serieleverans på de nordiska marknaderna är redan i full gång och i juni släpps
EC233 på de utomnordiska marknaderna.
Källa: Engcon

Fakta EC233:
• För maskinvikt 24-33 ton
• Tiltvinkel +- 45 grader
• Max brytmoment 340 kNm
• Standardutrustad med Centralsmörjning, Lasthållningsventiler på
tiltcylindrar
• Förberedd för EC-Oil automatisk
oljeinkoppling
• Standard redskapsfäste QS70
& QS80 med eller utan grip

Ny verktygsväst från
Snickers Workwear
Med den nya verktygsvästen 4250
AllroundWork från Snickers Workwear
kommer du snabbt och enkelt åt alla
dina viktiga verktyg när du behöver
dem. Den här uppgraderade versionen
har samma smarta funktioner som
föregångaren plus en rad nya funktioner
som till exempel förbättrad ventilation.
Dessutom finns den nya verktygsvästen
även i varselutförande (4230).
Snickers Workwears försäljningsutvecklingschef Henry Lundberg berättar:
– Verktygsvästar bygger på samma
ergonomiska koncept som ryggsäckar. Vi

använder breda axelband och justerbart
midjebälte som avlastar axlarna. Vi har
också försett västen med höjdinställbara
kardborrfästen för justering av västens
höjdläge på kroppen för bästa komfort,
säger han.
– När en hantverkare lyfter ned sin
verktygsväst från kroken kan den väga
upp till 10 kilo. Därför måste den vara
enkel att ta på sig. Även ovanpå flera
lager av kläder. Av detta skäl har vi försett västen med en integrerad expander
så att den enkelt kan utvidgas om du
har en t-shirt, tröja eller till och med en

tjock vinterjacka under, fortsätter Henry
Lundberg.
Verktygsvästen är tillverkad av slitstarkt, men extremt bekvämt Dobby Pro
nylonförstärkt tyg. Västen har gott om
fickor i form av spik- och verktygsfickor,
främre hölsterfickor med verktygshällor,
lättåtkomliga, vinklade bakre hölsterfickor, bröstfickor med knivfäste och
vadderat fack för mobiltelefon.
Källa: Snickers Workwear
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