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Läs mer på PAROC.SE/ZERO

PAROC® ZERO är ett flexibelt isoleringskoncept som ger en unik
lösning för isolering av både nya och befintliga byggnader till
nära-noll-energi-standard. Installationen underlättas av den unika
självbärande infästningsmetoden PAROC ZEROfix.
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Med Weland som leverantör av er räckeslösning får man en engagerad partner med
erfarenhet och hög kompetens. Tillsammans med vår kunniga personal utvecklar och
designar vi räcken med högt ställda kvalitetsmål.
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Drönaren gör jobbet enklare
INNOVATION ”Förutom att drönarna minskar felsök-

ningstiderna, är det också en stor vinning i arbetsmiljön.” Patrick Krantz, Sandviken Energi.
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Charlotte Steen, chefredaktör

FOAMGLAS®
- MER ÄN ISOLERING

REDAKTION

Chefredaktör, Ansvarig
utgivare
Charlotte Steen

Vi ger dig koll
i din yrkesroll!

Byggkoll ska vara en nyttig tidning

för dig som behöver hjälp i att orientera dig och skaffa ny kunskap.
Byggkoll ska vara inspirerande,
bildande och ge vägledning för dig
som arbetar i byggbranschen.
Vi vill lyfta fram bra exempel och
fungerande metoder. I en och samma tidning ryms både avancerad
teknik och reportage som andas
närvaro och byggarbetsplats. Här
finns värdefull information och
konkreta råd. Allt för att du i branschen ska ha koll i din yrkesroll!
I varje nummer finns också flera

fasta avdelningar. Förutom nyheter,
spännande reportage, temaartiklar
och intressanta porträtt kommer
vi att skriva om innovation, med
fokus på processen att ta fram
nya lösningar både när det gäller
tjänster, processer och produkter.
På sidorna 62–65 kan du läsa om
Sandviken energi, där drönare gjort
att arbetsmiljön blivit både säkrare
och effektivare.
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Här finns också artiklar om
hållbarhet. Klimatet är vår tids stora
fråga och vi måste samverka så att
byggbranschen hittar sätt att gå i
bräschen för hållbart byggande och
boende. Läs om kontorsfastigheten
där återbruk av tegelspill och
uttjänta fönster sparat 100 ton
koldioxid, på sidorna 40-42.
Vad är en digital tvilling och
varför minskar bilresandet med
digitala nycklar? På sidorna 45–61 i
vårt tema smarta fastigheter får du
svaret.
Till tidningen har vi också knutit en

expert på entreprenadjuridik som
förklarar och ger praktiska råd för
alla möjliga och omöjliga juridiska
situationer. Läs Kenneth Carlgrens
krönika på sidan 68.
Som sagt, mycket matnyttigt,
men det finns plats för mer.
Vad vill du läsa om? Skriv till oss!
Tycker du dessutom att Byggkoll
verkar vara något för dig,
teckna dig för en prenumeration
redan nu.
Gå in på www.omvarldsbevakning.byggtjanst.se
God läsning!
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Viktor Ginner

Redaktör El & Tele
Micaela Nordberg
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slagit nytt rekord
med mängder
av el på export.
Många rekord till
följd av vädrets
makter!
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V

älkommen till ett nytt
decennium och till vår
nya tidning Byggkoll.
Vi inleder 2020 med att
klä oss i ny kostym, byta
namn, och till viss del
även förnya innehållet.
Detta för att vi vill lyfta våra
hjärtefrågor ännu mer. Vårt mantra
lagar, regler och ny teknik, sätter
ramen för den nytta som vi vill att
tidningen ska stå för.

Redaktör Renovering
Annelie Björling

I takt med den ökande urbaniseringen expanderar våra städer
på både bredden och höjden. FOAMGLAS® KOMPAKTTAK™ ändrar
hustakets funktion utan att göra ingrepp i själva konstruktionen.
Läs mer på vår nya hemsida FOAMGLAS.SE

KOLLA BILDEN
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Klimatsmarta
bostäder vid
branten

SOLCELLER
Varje byggnad
har solceller på
taket. Dessa förser
bussbatterierna i
fastigheten med el.
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MOBILITETSTJÄNSTER
Bostadsrättsföreningen har
ingen egen bilparkering.
Boende har tillgång till en
fordonspool med el- och
hybridfordon. Medlemskap
i fordonspoolen ingår i
månadsavgiften.

Det är snart ett år sedan
den sista inflyttningen i
Bostadsrättsföreningen Viva
i Göteborg. Kvarteret som
innehåller 132 bostäder fortsätter
att skapa rubriker.
I februari blev bostadsrättsföreningen en av tre nominerade
till Guldhemmet och 2019 blev det
Årets miljöbyggnad.
Vad gör bostadskvarteret unikt?
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TEXT JOHAN ROSHOLM
FOTO ULF CELANDER
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BUSSBATTERIER
Överskottsenergin
från solcellerna lagras i
begagnade bussbatterier
i fastigheten, 14 totalt.
Fastigheternas effekttoppar kapas på det här
sättet. Energilagret är på
200 kWh. Batterierna kan
också laddas med el från
det omgivande elnätet
när priset är lågt.

MYCKET GRÖNT
Gångvägar och uteplatser är anpassade
till terrängen, dessa
sticker också ut i
växtligheten i branten.
Dessutom finns det
flera odlingslotter
bland husen som
boende kan använda.
Även ett växthus kan
användas för odling.

KLIMATSMART BETONG
Till projektet togs en ny
klimatförbättrad
betong fram, som har
cirka 30 procent lägre
klimatpåverkan. Bland
annat sattes en maximal
gräns för bindemedel i
betongen och en stor del
av den består av flygaska. Liknande betong
ska användas på fler av
Riksbyggens projekt.
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TEKNIK
KOLL PÅ

FJÄRRVÄRME

Många vinster med
sänkta returtemperaturer
Genom enkla åtgärderkan fastighetsägare sänka returtemperaturen i sitt
fjärrvärmesystem.
Det är fjärrvärmebolaget och samhället
i stort som gör de största vinsterna då
fastighetsägaren sänker returtemperaturen
till fjärrvärmesystemet. Men vad vinner
egentligen fastighetsägarna på att minska
returtemperaturen?
– Det här är en miljömässig vinst som
kommer oss alla till nytta, säger Karin
Lindström, energikonsult på WSP, som
har varit projektledare för förstudien inom
BeBo där man studerat vinsterna med sänkta returtemperaturer.

Silent Piler kommer
att fortsätta att
användas under 2020
vid bygget av Västlänken vid centralstationen i Göteborg.

Centralen är en av fem delentreprenader

vid bygget av järnvägstunneln Västlänken
i Göteborg. Företaget Hercules grundläggning utför här spontning men det är med
stränga krav på sig. Miljökravet är att det
inte får uppstå mer än 70 decibel vid fasad
när arbetena utförs.
Ett rätt hårt krav konstaterar Fredrik
Göst, produktionschef på Hercules under
10

arbetet vid Centralen. För att lyckas nå
kraven har man därför tagit in en maskin
kallad Silent Piler.
– Med den kan man garantera en
ljudnivå, eftersom installationen inte
låter någonting utan det är powerbacken
som driver Silent Pilern som har en viss
ljudnivå, säger Fredrik Göst.
Tack vare maskinen kom man ner till

AV JOHAN ROSHOLM
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AV LOUISE ROSÉN

MER OM FÖRSTUDIEN
Analyserad data från närmare 8 700
fjärrvärmeundercentraler i Stockholm
visar att fyra faktorer är betydelsefulla:

X Byggår
X Ägar-/förvaltarform
X Storlek
X Geografisk placering/
trångboddhet

AUTONOM
FOTO AF-GRUPPEN (VÄGVÄLT), INVISENSE (FUKTSENSOR)

BULLER När bullerkraven blev hårda vid en av
Västlänkens delentreprenader fick man hitta en
ny lösning för spontningen. Svaret är en maskin
som pressar ner spontplankorna.

av fyra olika fjärrvärmetaxor i fyra olika
typhus genomförts. Dessa visar att samtliga får minskade kostnader av att sänka
fjärrvärmereturen med 5°C. Som mest kan
fastighetsägaren spara 4–5 procent av de
totala fjärrvärmekostnaderna.
– Det handlar om att trimma in de

FOTO HERCULES GRUNDLÄGGNING

Unik teknik ger
tystare spontning
vid Västlänken

maximalt 68 decibel tio meter ifrån maskinen under arbetet. Jämfört med en traditionell spontning, då plankan slås eller vibreras
ner, så pressar Silent Piler spontplankorna.
– Maskinen är ganska liten i förhållande
till vad den kan utföra. Du har ingen
längdbegränsning mer än att maskinen
ska orka att pressa ner sponten och hur
långa plankor du kan få in i den bestäms
av kranstorleken, säger Fredrik Göst.
De 22 till 26 meter långa spontplankorna är av AZ-profil och spontväggen bildas
när plankorna förs in efter varandra via en
låskonstruktion. Varje planka tar ungefär
30 minuter att få ner.
Silent Piler kommer ursprungligen från
Japan och av den här storleken finns det
endast tre stycken exemplar av maskinen
i hela Europa.
Jämfört med mer konventionella metoder är Silent Piler något långsammare.
Men Fredrik Göst menar att det vägs upp
av att kvalitén på spontningen är bättre.
Dock är det också en dyrare metod.
Metoden är inte speciellt ny men har
sällan använts i Sverige. Silent Piler har
vissa begränsningar i utförandet.
Arbetet med spontning ska fortsätta i
delentreprenaden och Silent Piler kommer
att användas även där.

I projektet har bland annat en jämförelse

system vi har för att de ska fungera bättre.
Att exempelvis reglera in värmen så att
man får det varmt där man vill ha det
varmt och upp till den temperatur man vill
ha. Det är typiskt en sådan sak som gör att
man i nästa läge kan dra ner värmekurvan
på fjärrvärmeundercentralen och ändå
få det så varmt man vill och få bättre
returtemperatur på köpet, säger Karin
Lindström.

SJÄLVKÖRANDE VÄGVÄLT

Vid bygget av Europaväg 39 i Norge testar totalentreprenören AF Gruppen en
självkörande vägvält. Nästa år hoppas man ha en i full drift.
Prototypen började testas i november och resultaten har varit lovande skriver
AF Gruppen i ett pressmeddelande.
Med autonoma vägvältar hoppas man kunna bygga vägar snabbare och effektivare, samtidigt som det skulle kunna låta de anställda slippa flera belastande
arbetsuppgifter med buller och vibrationer. På längre sikt är planen att
en person ska kunna kontrollera flera självakörande
fordon från ett och samma kontrollrum.
Förhoppningen är att vägvälten som nu testas ska
vara helt autonom i driften någon gång under 2020.
Vägvälten utvecklas av AF Gruppen tillsammans
med företagen Hamm och Semcon.
Den förra har förberett maskinen för styrning av tredje hand
och Semcon har utvecklat styrsystemet.
AV JOHAN ROSHOLM
BYGGKOLL 1 2020

Ultratunna sensorer håller koll på den
relativa fuktigheten i byggnadskonstruktioner.

SVENSK UPPFINNING

SENSOR
MÄTER
FUKTSKADOR

Den är lövtunn och fästs som ett
klistermärke. Invisense fuktsensorer kan upptäcka en fuktskada i tid vilket kan spara stora belopp.
Den svenska uppfinningen
består av tunna tryckta sensorer som håller koll på den relativa fukten i en byggnadskonstruktion under en längre tid. I
samband med en renovering eller nybyggnation placerar man
ut sensorerna på strategiskt valda platser.
Den patenterade tekniken är
trådlös. Data läses av med en
skanner och sparas i Invisenses
molntjänst. Sammanlagt finns
idag mer än 150 000 sensorer
installerade.
AV ANNA HEDENRUD

Det är som en typ
av Ikea-manual som
säger: så här mycket
klarar era spiror av,
så här hårt ska det
förankras”
Chalmersstudenten
Kevin Walian, i tidningen
Byggnadsarbetaren, om den
algoritm och app han varit
med och utvecklat för att
motverka ställningsras på
byggarbetsplatser.
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REGLER
KOLL PÅ

FEM FÖRSLAG SOM SKA
MODERNISERA PBL OCH PBF

VÄRMEPANNOR

HÖG TID ATT
CERTIFIERA
PANNOPERATÖRER

De huvudsakliga förslagen i slutbetänkandet som presenterades i slutet av 2019:

1Slopa kraven för ombyggnad i PBL

eftersom dagens utformningskrav
och tekniska egenskapskrav måste
implementeras i hela byggnaden även
när endast en del byggs om.

2Skapa större frihet gällande bostadsutformning med ändring till endast två
kravnivåer, en för bostäder på högst
35 kvadratmeter och en för bostäder
över 35 kvadratmeter.

3Boverket får i uppdrag att reformera
byggreglerna, minimera allmänna råd
i föreskrifter och ta bort hänvisningar
till standarder.

Det byggdes ett stort antal
tillfälliga boenden efter
att många flyktingar hade
kommit till Sverige 2015.

4Myndighet införs med uppgift att ge
förhandsavgörande om en föreslagen
lösning uppfyller vissa krav.

AV LOUISE ROSÉN

ASYLSÖKANDE

5Avskaffa certifierade sakkunniga

Bostadsort bestämmer
asylsökandes ersättning

och kontrollansvariga i PBL, inte
minst eftersom dessa idag har en
beroendeställning till byggherren.

BYGGREGLER Kommittén för modernare byggregler
har presenterat sitt slutbetänkande. Bland annat
föreslås en ny myndighet som ska kunna ge
förhandsavgöranden om egenskapskrav vid
nybyggnad.
Det var för tre år sedansom regeringen

tillsatte Kommittén för modernare
byggregler. Uppdraget har varit att göra en
översyn av plan- och bygglagen, PBL, samt
18

plan- och byggförordningen, PBF, med
syfte att skapa ett mer tidsenligt regelverk.
I slutändan ska de föreslagna ändringarna främja konkurrens och bostadsbyg-

Riksdagen har beslutat o
 m nya regler kring

vilken ersättning asylsökande har rätt till
om de flyttar till vissa områden med socio
ekonomiska utmaningar. De nya reglerna
gäller från och med den 1 januari i år.
Riksdagen beslutade i december att anta
regeringens lagförslag om att asylsökande
som flyttar till och bor i eget boende i
vissa områden med socioekonomiska
utmaningar som huvudregel inte ska ha
rätt till dagersättning.

Regeringen menar att de nya reglerna är
nödvändiga för att komma till rätta med
den ökade segregationen.
De kommuner somomfattas av förordningen ska anmäla till Migrationsverket
att en eller flera delar av kommunen ska
omfattas av regleringen. En sådan anmälan ska föregås av samråd med länsstyrelsen om vilka områden som ska anmälas.
AV ANNA HEDENRUD

CERTIFIKAT I FYRA
KATEGORIER

Kategori 1:Övervakning
av pannor där värme kan
ackumuleras i farlig mängd
och pannor med effekt över
2 000 kW som är:

X Panna där olja som är
 armare än 110°C är
v
värmebärare.

X Panna där vattenånga upphettas över mättningstemperaturen.

Kategori 2: Övervakning av
pannor klass B där värme kan
ackumuleras i farlig mängd.
Kategori 3:Övriga pannor i
klass A.
Kategori 4: Övriga pannor i
klass B.
KÄLLA: AFS 2017:3

De båda utredarna Kurt Eliasson och Anna

Sander är förhoppningsfulla inför de föreslagna åtgärderna.
– Tillsammans med förslagen om
reformering av Boverkets byggregler samt
Byggkravsnämnden kommer tillämpningen av reglerna underlättas avsevärt, säger
Anna Sander i ett pressmeddelande.
Utredarna tror att ändringarna kommer
att underlätta framförallt för byggherrar
som vill utveckla industriellt byggande
och serietillverka hus som uppförs i flera
kommuner. De hoppas även att utländska
aktörer nu kan få det lättare att slå sig in på
den svenska marknaden.
AV VIKTOR GINNER
BYGGKOLL 1 2020

ÖVERSYN

RIKSINTRESSEN SKA GE PLATS ÅT BOSTÄDER

FOTO MOSTPHOTOS

Så vill de förnya
byggreglerna

gande. Framförallt har kommitténs arbete
tagit sikte på ett mer varierat utbud till rimliga kostnader som många kan efterfråga.
Nu har ett slutbetänkande lämnats
över till regeringen. Bland annat föreslår utredarna att en helt ny myndighet
ska inrättas. Uppgiften för den så kallade
Byggkravsnämnden blir att ge förhandsavgöranden om samtliga tekniska egenskapskrav vid nybyggnation och även vissa utformningskrav.
Tanken är att nämndens avgöranden
kan skapa vägledande praxis. Därigenom
blir tillämpningen av regelverket förhoppningsvis mer enhetlig och förutsägbar.

FOTO KRISTIAN POHL

Anna Sander och Kurt
Eliasson är huvudutredare i Kommittén för
moderna bgyregler.

Om knappt ett år måste
de som övervakar och
sköter större värmepannor
ha en certifiering enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
för trycksatta anordningar AFS
2017:3. Den som övervakar en
värmepanna i kategori 1 och 2
måste ha en certifiering från
den 1 december 2020. Den
som övervakar en lite enklare
värmepanna i kategori 3 och
4 måste ha en certifiering från
den 1 december 2022.

Anläggningsägare måste se till att
sina pannoperatörer certifieras.

Regeringen vill kraftigt minska antalet områden som klassas som riksintressen.
Därför ska Boverket nu leda en översyn av systemet. Syftet är att skapa bättre
förutsättningar för bostadsbyggande.
Bestämmelserna om riksintressen infördes 1987. Syftet var att främja en bra hushållning med mark. Under åren som gått har dock antalet sådana
områden blivit allt fler och även ökat kraftigt i sammantagen area.
Enligt regeringen rimmar utvecklingen dåligt med behovet
av bostäder och en rad andra samhällsintressen. Nu ska Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens Energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket arbeta med frågan under
samordning av Boverket. En slutredovisning av uppdraget
förväntas 2021.
BYGGKOLL 1 2020

Ska ses över.
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Färre fel
i Sveriges mest

DIGITALA
BYGGPROJEKT
Husprojektet Celsius beskrivs som ett av de mest
digitaliserade någonsin i Sverige. Bygget som även VÄCKT
INTERNATIONELLT INTRESSE är modellbaserat genom hela kedjan.
– Jag var lite motstridig till en början men nu tycker jag
att en sådan här process är helt överlägsen, säger
biträdande platschefen Magnus Andersson.

Magnus Andersson
och de andra i projektet
har bytt papper mot
läsplattor.

TEXT VIKTOR GINNER FOTO TOBIAS STERNER
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JONAS TANNERSTAD

VILL BYGGA EN

MASKIN
AV ETT FASTIGHETSBESTÅND
Jonas Tannerstad är mannen bakom Örebrobostäders
lyckade arbete med ENERGIEFFEKTIVISERING av fastigheter,
något som fått nationell uppmärksamhet. Resan till
framgång har dock inte varit helt enkel. Vid ett tillfälle
var han nära att behöva äta upp sin hatt.
TEXT MANFRED OTTERHEIM FOTO TOBIAS STERNER

Jonas Tannerstad
har en bakgrund
inom industrin
innan han kom till
Örebrobostäder.
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A

tt Örebro är en blandning mellan
gammalt och nytt framkommer
tydligt vid den korta promenaden
mellan Örebro slott, med anor från
1300-talet, och Örebrobostäders nya
huvudkontor, en skinande vit postmodernistisk skapelse med många
glasytor. Byggnaden rymmer såväl
bostäder som verksamheter och kontor där våningsplanen vilar på pelarkonstruktioner genom hela huset.
Svensk Byggtjänst besöker Örebrobostäder,
Öbo, för att få en pratstund med Jonas Tannerstad,
mannen som med sitt nya tänk vad gäller
energieffektivisering och fastighetsstyrning satt
bostadsbolaget på kartan.
– Jag kan ibland tänka att om det är någonstans
det ska hända så är det i Örebro. Jonas Wenström,
han som grundade Asea, gjorde sina första tester
på likströmsnät här i Örebro så det känns som
att cirkeln sluts nu när vi håller på att ta fram vårt
koncept för fastigheter, säger Jonas Tannerstad en
smula filosofiskt när vi samtalar på väg in i det stora
aktivitetsbaserade kontoret.

Jonas Tannerstad är utbildad ingenjör inom elkraft
och automation. Innan han kom till Öbo 2001 var
han bland annat på ABB och Emba Machinery där
han jobbade med robotar och maskiners drivsystem.
– Jag har alltid haft ett intresse för att förenkla
komplicerade saker. Jag fick utlopp för det som
utvecklingsingenjör speciellt vid Emba där vi
exporterade väldigt mycket. Då var det extra viktigt
för fungerade det inte slutade det ofta med att
man själv fick åka dit och åtgärda. Det blev en ren
självbevarelsedrift att se till att det blev enkelt och
stabilt och att systemen fungerade lika bra i Sverige
som i Nya Zeeland eller Australien, säger Jonas
Tannerstad.
Trots den inställningen blev det ändå mycket
resande i tjänsten.
– Det var kul att göra några gånger men det kunde
ske med väldigt kort varsel. Det var under en period
när jag fick mina barn, så det började gnaga, säger
Jonas Tannerstad.
Till slut efter sex år kände han att det inte gick
längre och han sökte sig därifrån. Han erbjöds
jobb på Bofors men tackade nej eftersom han
riskerade att hamna i samma sits där med mycket
utlandsresor. Samtidigt sökte Örebrobostäder en eloch teleingenjör.
– Det var fullständigt okänd mark för mig och inte
något jag överhuvudtaget hade tänkt mig men jag
sökte ändå eftersom högsta prioritet för mig var att
slippa resandet, säger han.
Det fanns ingen uttalad inriktning hos Öbo angående energibesparing och han hade heller ingen ambition att förändra när han började sin tjänst.
– Jag kan inte påstå att jag direkt upptäckte att det
pågick en överanvändning av energi i fastigheterna.
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Jonas Tannerstad tror
att ett genombrott
skett och att den nya
tekniken kommer
att revolutionera hur
framtidens fastigheter
utformas.

Däremot upptäckte jag efter en tid att det var en väldig skillnad i hur man tänker mellan fastighetsvärlden och inom industrin som jag hade väldigt svårt
att ta till mig. Framförallt när det gäller tekniska system, säger Jonas Tannerstad.
Det ledde till att han undvek att delta i vissa
projekt för att slippa ta beslut som han inte trodde
på. Istället började han forma sin egen idé om att
använda teknik från industrin och applicera den till
fastigheter.
SER DET
VACKRA I ATT
FÖRENKLA
Ålder: 52.
Familj: Fru och tre
vuxna barn.
Bor: Örebro.
Gör: Chef el och
automation vid
Öbo.
Fritid: Att vara med
familjen.
Intresse: Jag
ser det vackra
i att förenkla
komplicerade saker.
Drivkraft: Jag vill
bygga en maskin av
fastighetsbestånd.

Hans idéer förverkligades 2004 när ett nytt bostads-

hus skulle uppföras.
– Det var första gången vi stoppade in industriell
teknik och det var första gången som Öbo talade
om systemlösningen för entreprenören istället för
tvärtom, säger Jonas Tannerstad.
I och med den nya tekniska lösningen fick Öbo
väldigt mycket högupplöst information om husen på
ett sätt som de inte hade sett tidigare. Nu kunde de
plötsligt se hur elfakturan fördelade sig i fastigheten.
Den här lösningen blev sedan permanent i all deras
renovering och nyproduktion.
– Då vi började 2004 hade vi en vision som var
15 år fram i tiden. Där är vi i dag. I fastigheterna
finns det nu batterier som kan lagra el. På taken
sitter solceller för elproduktion och fastigheterna är
sammankopplade med varandra via en molntjänst
och kan därför bete sig som ett enda stort lager
gentemot elnätet. Hyresgästerna kan även koppla in
sina elbilar till huset och på så sätt kan även bilen bli
en del av energisystemet, säger Jonas Tannerstad.
Detta har möjliggjort att Öbo har kunnat skriva

om sina avtal med energileverantören eftersom de
kan erbjuda leverantören sitt bostadsbestånd som
resurs. Genom att kunna ha större kontroll över
elförbrukningen har detta även inneburit andra
affärsmodeller gentemot hyresgästerna, exempelvis
för tvättstugan. Förr fick alla hyresgäster dela på
elnotan för tvättstugan vilket är orättvist för de som
tvättar sällan eller aldrig. Öbo började därför ta
betalt för den el som används under tvättpassen. Och
vips sänktes förbrukningen med dryga 30 procent.
Kanske för att det blev mindre lockande att starta
tvättmaskin och torkskåp för något enstaka plagg.
– Jätteintressant. Besparingen berodde helt på en
beteendeförändring, säger Jonas Tannerstad.
Tvättstugesatsningen har lett till att
Örebrobostäder sänkt elförbrukningen med
30 procent per år i varje tvättstuga där de infört
energibaserad debitering. De har därför kunnat

Jag kan ibland tänka att om det
är någonstans det ska hända så är
det i Örebro.”
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INFRASTRUK-

FASTIGHETERNA
BLIR ALLT
SMARTARE

SMARTA
FASTIG
HETER

U

tvecklingen av AI, som omfattar flera
teknikområden, började egentligen redan
på 40-talet. Begreppet myntades och blev
officiellt 1956. Det har hänt mycket med
teknikerna genom åren, men när Deep
Learning introducerades tog utvecklingen
verkligen ordentlig fart. Då blev det till
exempel lättare att hantera mer komplexa
samband i datamängder, vilket gjorde
att det blev möjligt att göra bild- och
videoanalyser. Produkter och tjänster för bland
annat igenkänning av ansikten och automatiska
realtids-översättningar dök upp.
Anne Håkansson som har forskat om AI i över
25 år menar dock att själva begreppet artificiell
intelligens är svårhanterligt eftersom det finns
olika definitioner beroende på vilken disciplin man
kommer ifrån.
– Mycket förenklat kan man säga att AI handlar
om att få produkter och tjänster att bete sig på ett
smartare sätt.

Redan idag finns d
 et flera produkter och tjänster ute
på marknaden där AI kan användas för att samla in,

analysera och väga samman stora mängder data.
På så sätt kan man få en bättre bild av vad som
händer i fastigheter och det blir lättare att fatta rätt
beslut om drift och underhåll. Riskerna för skador
och kostnader minskar.
– AI-systemen används främst för att samla in
data från olika sensorer. Internet of Things är väl
den mest använda teknologin. AI används för att
kunna reglera mätinstrument genom datainsamling
som man gör inomhus. Man reglerar till exempel
temperaturer, luftflöden och vattenflöden. AI blir ett
sätt att hantera enheterna, säger Anne Håkansson.
Hon framhåller också att man använder AI för att
göra prediktioner för till exempel hur mycket energianvändning och vilka luftkvaliteter och temperaturer som man kan förvänta sig inom den närmaste tiden och om de behöver justeras för vissa tidpunkter.
– I en fastighet, som till exempel en arbetsplats,
kan man öka eller minska värmen just när
den används. Ofta vet man att under helgen
D

ARTIFICIELL INTELLIGENS

skapar nya möjligheter
för fastighetsbranschen. Vad finns det för
möjligheter idag och vad är på gång?
Anne Håkansson, docent vid Kungliga Tekniska
Högskolan, reflekterar över läget.
TEXT ANNELIE BJÖRLING FOTO TOBIAS STERNER

BYGGKOLL 1 2020

47

DRÖNAREN
GÖR JOBBET
ENKLARE
Sandviken Energi har använt drönare i sin verksamhet i drygt
ett år. Ett införande som visat sig vara positivt ur flera aspekter,
SPECIELLT UR ARBETSMILJÖSYNPUNKT. Men det finns mycket som
kan bli bättre, speciellt om man ser till regelverket, säger
Patrick Krantz, drönarpilot och drifttekniker.
TEXT & FOTO: MICAELA NORDBERG
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