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I förändringens tid

Precis som samhällen och kulturer
förändras med tiden, förändras
också arbetssätt. Många i branschen måste vara beredda på förändring när byggandet blir alltmer
digitaliserat och industrialiserat.
Ingen som verkar inom bygg,
oavsett yrkeskategori, kommer att
kunna undvika digital anpassning.
En studie gjord av Stiftelsen
för strategisk forskning redan
2014 visade exempelvis att hela
73 procent inom byggnads- och
anläggningsarbete riskerar att slås
ut av datorer.
Även forskaren och strategiutvecklaren Kajsa Simu spår
förändring. Men hon menar att
det i första hand handlar om
4

anpassningar snarare än att yrkena
försvinner helt. På sidorna 40-43 i
vårt tema om nya yrkesroller kan
du läsa mer om hennes framtidsspaningar.
För Amanda Borneke har

förändring spelat en högst
central roll i hennes liv. Redan i
tioårsåldern var miljöfrågor ett
dominerande intresse och idag har
det lett till en framgångsrik karriär
som hållbarhetscoach och kvalitetsoch miljöledare. Nu är hon en röst
att räkna med i byggbranschen.
Läs mer i porträttet på sidorna 32-37.
Med hjälp av ny teknik försöker
man just nu åtgärda en av Sveriges
största föroreningsskandaler.
Saneringen av det gamla BTKemiområdet i Teckomatorp pågår
för fullt och tanken är att man ska
ta bort ungefär två ton föroreningar
som finns i området. På sidorna 6469 kan du läsa mer om skandalen
där det på 60-talet grävdes ner
hundratals läckande tunnor med
giftiga restprodukter.
Förändring är också något jag tror
att vi alla längtar efter just nu. Att
coronavaccinet ska göra så att vi
kan umgås med varandra igen och
att ljuset och värmen ska komma
tillbaka efter en lång vinter.
Förändring till det bättre
kan ju inte vara fel, antingen
det gäller att förenkla
arbetssätt eller att ge plats
för nya hållbara yrken.

Redaktör
El & Tele
Micaela Nordberg

ARBETSPLATSEN
BPå grund av
coronapandemin
har många av
oss tvingats
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ville eller ens
var förberedda
för det. En färsk
undersökning från
företaget Kinnarp
visar att det vi
saknar mest av att
arbeta hemifrån är
det fysiska mötet
och att framtidens
kontor kommer att
fungera mer som
en mötesplats där
samarbete står i
fokus.
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N

är jag i början av
90-talet påbörjade
min yrkesbana som
journalist fick jag
anställning på ett
tidningstryckeri.
Där var sätteriet en
avgörande avdelning.
Dit gick man för att
översätta sina gula
maskinskrivna manuspapper
till färdiga stilsatta texter redo
att förvandlas till tidningssidor.
En funktion som var en högst
nödvändig del för att kunna
tillverka och trycka en tidning.
Jag hann samarbeta med sätteriet
och dess duktiga hantverkare en tid
innan datorerna gjorde sitt intåg
och hela denna stolta yrkesgrupp
försvann. Istället kom dataprogram
som ersatte allt från manus till
tryck och nya yrkesroller, med
namn som formgivare, layoutare
och designers, växte fram.
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TEKNIK
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Smarta boenden
utan låsta system
Att bryta den låsta stuprörsstrukturen
och påskynda digitaliseringen av
fastighetsbranschen. Det är målet för
Riksbyggens satsning på smarta boenden
i Helsingborg.
Riksbyggen kommer tillsammans med
teknikföretaget ViaEuropas tekniska plattform att erbjuda de boende innovativa
lösningar för bostaden. De är bland
de första att stödja denna nya öppna
standard för den smarta staden.
– Det vi nu gör tillsammans med
Riksbyggen är att bevisa hur beprövad
digital teknik från telekom och internet
kan användas för att bryta upp låsta
system. Nu kan vi på allvar börja arbetet
med att lösa samhällsutmaningarna med
digital teknik, säger Jonas Birgersson,
ordförande ViaEuropa.
ViaEuropa ska leverera ett omfattande
mjukvarusystem, BRIKK, som ska fungera som navet mellan boende, fastighetsbolag, staden samt de olika tjänsteleverantörerna.
– Systemet är öppet och varumärkesneutralt vilket skapar möjligheter att integrera smarta lösningar från olika aktörer
och tillverkare inom samma gränssnitt,

Idag används en så
kallad förstörande
metod för att undersöka
ny asfaltsbeläggning.
I framtiden kan georadar vara en teknik
som istället används.

Varje år läggs flera miljarder kronor på nya

asfaltsbeläggningar. För att kontrollera
att dessa håller en bra kvalitet görs
stickprovskontroller. Detta görs genom
borrningar i beläggningarna för att ta upp
stickprov. Men bara en liten procent av
hela ytan blir då kontrollerad.
– Problemet med metoden är att den
förstör asfalten samtidigt som det är en
väldigt liten yta som kontrolleras, förklarar
Eric Gardner, projektledare vid Skanska
och som har lett flera SBUF-projekt
som undersökt georadartekniken för
kvalitetskontroll av asfaltsbeläggningar.
För att få en mer övergripande kvalitets10

kontroll av beläggningarna har nya
tekniker testats. I flera projekt finansierade
av SBUF, Svenska byggbranschens
utvecklingsfond, har man tittat närmare
på tekniken georadar.
– Tekniken har funnits ganska
länge. Men funktionen för att kunna se
asfaltslager med hög noggrannhet är
något som blivit möjlig först under de
senaste årtiondena, säger Eric Gardner.
Potentialen finns att georadarteknik kan

användas för att kontrollera kvaliteten
på asfaltsbeläggningen visar två SBUFprojekt.

AV JOHAN ROSHOLM
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Johannes Lindén, ljusforskare på Lunds
Tekniska Högskola som
tillsammans med tre
andra lärosäten har
startat ett nytt ljusforskarätverk.

När Sollefteå sjukhus skulle byta tak fanns krav på att den dagliga verksamheten
på sjukhuset inte fick störas. Lösningen blev att beställaren valde att använda
sig av en helt ny teknik.
– Vi var tvungna att tänka nytt för att uppfylla beställarens tuffa krav. På grund
av brandrisken fick vi till exempel inte använda gasol vid tätskiktsinstallationen,
vilket är den traditionella metoden. Och det fick inte förekomma läckage eller
buller som kunde störa verksamheten, säger Anders Lindström,
vd för Nynäs Tak Norrland i ett pressmeddelande.
Valet föll på en varmluftsinstallerad tvålagtäckning där det
undre lagret består av ett självklistrande tätskiktsmembran
och ovanpå på det läggs ett tätskiktssystem som är optimerat
för lågtempererad varmluftsinstallation. Det innebär att
tätskiktets skarvar sammanfogas med varmluft från eldrivna
svetsautomater och detaljarbete utförs med varmluftspistol.

Institutionen för designvetenskap vid LTH står, med
bidrag från Belysningsstiftelsen, bakom satsningen
på det nya ljusnätverket Light
Collaboration Network – for
research and education.
Berätta om initiativet till detta!
– Idén till nätverket kom till
efter att jag funderat på hur
vi skulle kunna få forskare
från de olika ljusdisciplinerna
och fakulteterna att arbeta
tillsammans. Känslan var att vi
inte riktigt drog nytta av all den
kunskap som fanns bland oss
medarbetar. Idén utvecklades
till att inte bara beröra
Lunds Tekniska Högskola
och ljusnätverket bildades
och består hittills av LTH,
Umeå Universitet, Jönköping
Tekniska Högskola och
Kungliga Tekniska högskolan.
Vad är målet med nätverket?
– Vi vill skapa mötesplatser för forskare och
ljusintresserade, främja
tvärvetenskaplig forskning,
utbilda och kommunicera
detta utåt till en bredare
publik. Nätverket vänder
sig inte bara till lärosäten,
utan till alla som sysslar med
eller tycker det är intressant
med ljus. Forskningsinstitut
som RISE, myndigheter som
Energimyndigheten och
belysningsbranschen är också
välkomna att delta.
Är ni också öppna för att
samarbeta med andra länder?
– Mitt kontaktnät i Danmark
kommer ingå, och sedan flera
år finns det svensk-danska EUprojektet Lighting Metropolis
som säkert kommer ha stor
betydelse för nätverkets
spridning. På sikt vill vi att
närverket ska bli internationellt.

AV ANNA HEDENRUD

AV MICAELA NORDBERG

Resultatet kommer att visas på den

stora stadsmässan H22 City Expo
som ska hållas sommaren 2022. Men
deras första pilotprojekt som nu har
påbörjats är 22 radhus inredda med
smarta tekniklösningar som ska testas
och utvecklas.
AV ANNA HEDENRUD

Hur ett smartare boende kan fungera
kommer att visas upp under den stora
stadsmässan H22 City Expo i Helsingborg.

NY TEKNIK FIXADE TAKBYTET PÅ SJUKHUS

Under 2020 har Trafikverket låtit utföra

tester av georadar vid flera entreprenader
där ny asfalt lagts. Tanken är att resultaten
från kontrollerna ska analyseras för att
metoden ska kunna förbättras.
Enligt Eric Gardner är detta en av
utmaningarna med den nya tekniken, att
man ännu inte riktigt vet hur resultaten
från mätningarna ska bedömas.
– Vi vet egentligen inte vilka nivåer vi
ska ha som referens och vad resultaten ska
ligga på för att vara godkänt. Med borrproverna, som vi använder idag, är vi vana
vid vilka nivåer som ett prov ska ligga på.
Om det är bra eller dåligt, det vet vi inte.

säger Theodor Alexandris, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Sydväst
De boende kommer bland annat att
få egna larm i sina bostäder, smarta lås,
ett avancerat elektroniskt tittöga och
uppkopplad belysning.

TAKTEKNIK

FOTO RIKSBYGGEN (SMARTA BOENDEN) MATAKI (TAKBYTE)

VÄGAR Kan georadarteknik ersätta de kvalitetsborrningar som görs av nylagd asfalt? Det har
undersökts i flera projekt och tekniken har sina
fördelar visar studier.

– En fördel är att man skulle kunna få
väldigt snabba provsvar. För med georadar
kan man få ut data direkt på plats när man
jobbar, förklarar Eric Gardner.
Han nämner även andra fördelar. Som
att man slipper borra hål i den nylagda
asfalten och att en större del av ytan kan
bli kontrollerad. Dock finns det även
nackdelar med tekniken. Testerna har
visat att vid nederbörd så blir det svårt att
med georadarn mäta asfaltsbeläggningen.
– Det kan då gå flera dagar då det inte
går att mäta överhuvudtaget. Ytan ska vara
helt torr.

FOTO ERIC GARDNER

Radar säkerställer
asfaltens kvalitet

HALLÅ!

DIGITALISERING
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REGLER
KOLL PÅ

VÄGAR OCH GATOR

TAPPVATTEN

Trafikverkets regelverk
för vägar omgjord

SÅ PÅVERKAR IMD

Reglerna för VGU, vägar och gators

utformning, har genomgått nya ändringar.
Från och med i år kommer revideringar
göras med tätare mellanrum än tidigare.
Sedan 1 januari 2021 finns tre nya
uppdaterade råd- och kravdokument från
Trafikverket om VGU. Dessa gäller för nya
kontrakt sedan årsskiftet och ska användas
vid nybyggnad och större ombyggnader av
statliga vägar och gator.
Projekt som kontrakterades eller
påbörjade byggande innan årsskiftet
får använda tidigare versioner av VGU.
De dokument som publicerades 2020 ska

Sofie Wilhelmsson,
Byggföretagen, ser
både förtjänster och
problem med de nya
reglerna för beskattning
av utländsk arbetskraft.

Den 1 januari infördes nya regler för

beskattning av utländsk personal.
Avgörande för i vilket land skatten ska
betalas blir nu vem en arbetstagare utför
ett arbete för – inte vem som betalar
ut lönen.
Ändringen innebär att utländska
arbetstagare som hyrs in och utför
arbete i Sverige, exempelvis för ett
svenskt byggföretag, numera ska beskattas
här. Detta gäller dock inte för anställda som
arbetar direkt för en utländsk arbetsgivare,
till exempel ett företag som självständigt
ansvarar för en viss del av en entreprenad.
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De nya reglerna har varit efterfrågade.
Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på
Byggföretagen, berättar att många av
organisationens medlemmar sett en
orättvisa i att utländska företag verkar
här utan att betala skatt.
– Uppfattningen är att det inte ska
gå att konkurrera genom att skatteplanera utan i stället genom kunskap
och att göra ett bra jobb.
Enligt henne finns dock ett bekymmer.
Trots att det bara gått några veckor sedan
ändringarna trädde i kraft verkar det vara
en del bolag som anser att regelverket inte

X Nå ut med information,
engagera hyresgäster
och ha en transparent
prissättning
hela organisationen

X Mjukstarta debiteringen vid
införandet av IMD

omfattar dem, och även eftersträvar att
övertyga sina beställare om detta.
– Vi får indikationer på att vissa företag
försöker runda regelverket genom att kalla
sina uppdrag i Sverige för entreprenader,
trots att det uppenbart är fråga om
personaluthyrning, för att undvika att
betala skatt här. Vi hoppas verkligen att
Skatteverket tar tag i detta för att förhindra
att regelverket blir tandlöst.

X Säkerställ bra VVC eller
installera IMD parallellt med
temperaturmätare

X Följ upp att mätarna
fungerar och kvalitetssäkra
mätningarna
AV LOUISE ROSÉN

Sammantaget innebär den nya lagstift-

ningen att det är ett flertal kriterier som
avgör om utländsk arbetskraft ska
beskattas i Sverige eller i ett annat land,
enligt Britt-Marie Hallberg Eriksson som
är rättslig expert på Skatteverket.
– En samlad bedömning måste
göras. Vi kommer att kunna
kontrollera att den bedömningen
gjorts genom att titta på avtal och
hur de faktiska förhållandena varit,
säger Britt-Marie Hallberg Eriksson.
För svenska bolag har det tillkommit
ytterligare en regel. Sedan den 1 januari
gäller nämligen en skyldighet att
kontrollera om det finns svensk F-skatt
hos ett anlitat utländskt bolag. Om så inte
är fallet måste det svenska företaget göra
avdrag för 30 procents preliminärskatt på
betalningar till den utländska aktören.
AV VIKTOR GINNER
BYGGKOLL 1 2021

I nya VGU för 2021 har det förtydligats att vid byggen av nya vägar och vid större
ombyggnader ska vägen vara riktningsseparerade vid hastigheter över 80 km/h.

UTREDNING

LAGAR FÖR OMBYGGNAD FÖRTYDLIGAS

FOTO TOBIAS STERNER

ARBETSKRAFT Sedan årsskiftet ska inhyrd utländsk
arbetskraft beskattas i Sverige. Men redan nu syns
tecken på att alla inte vill rätta sig efter de nya
reglerna.

AV JOHAN ROSHOLM

X Förankra arbetet med IMD i

FOTO TOBIAS STERNER

Ny skatt riskerar
att bli uddlös

därmed inte gälla i nya projekt.
En förändring är att man återinför
undantaget om att det kan bli uppehåll i
mitträcke på befintliga broar eller smala
passager vid ombyggnad till mötesfri väg.
Andra ändringar är att kraven på
skyddsåtgärder för buller och vibrationer
har skärpts. Det utifrån Trafikverkets
reviderade föreskrifter för buller. Det har
också förtydligats att vägar med hastigheter
över 80 kilometer i timmen ska vara
riktningsseparerade, något som gäller för
större ombyggnader och nybyggnad.

I sommar träder kraven på
IMD, individuell mätning och
debitering, av värme och
varmvatten i vissa befintliga
flerbostadshus i kraft.
Besparingen av varmvatten
varierar men ligger oftast runt
20 procent efter att IMD har införts. Det visar en ny förstudie.
– För att underlätta
fastighetsägarnas arbete med
IMD har vi tagit fram ett antal
goda råd, berättar Saga Ekelin,
seniorkonsult på Anthesis och
en av författarna till förstudien.

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utreda om och på vilket
sätt regleringen av ombyggnad kan förtydligas i plan- och
bygglagen, plan- och byggförordningen samt anslutande
författningar.
Idag uppfattar många regelverket för ombyggnad som
krångligt och oförutsägbart. Bland annat uppfattas gränsen
mellan vad som är ombyggnad, då kraven omfattar hela
byggnaden och annan ändring för del av byggnaden som oklar.
Boverket ska redovisa uppdraget senast den 30 november 2021.
AV ANNELIE BJÖRLING

Inte minst tror
vi att det blir en
fördel att våra
regler kommer
samtidigt, vilket
förhoppningsvis
innebär att
marknaden inte
upplever att reglerna
ändras så ofta.”
Ralf Jerad, vd på
Byggkeramikrådet,
om att ett flertal
branschorganisationer samordnat de
nya reglerna för våtrum.
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Amanda Borneke syns överallt. Och det prisregn
som fallit över henne de senaste åren ser ut att
hålla i sig. Så här gick det till när KMA-ledaren
och RIVNINGSARBETAREN från Åhus blev hela
byggbranschens hållbarhetsprofil.
TEXT VIKTOR GINNER FOTO NORA LOREK
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NYA
YRKESROLLER

Kajsa Simu tror
att de flesta
yrkesroller
kommer att
påverkas och
förändras.

På spaning efter

FRAMTIDENS
YRKEN
Vad kommer att hända med yrkesrollerna
i framtidens byggbransch? Forskaren och
strategiutvecklaren KAJSA SIMU reflekterar och
belyser frågan utifrån sina erfarenheter.
TEXT ANNELIE BJÖRLING FOTO SIMON ELIASSON

L

iksom övriga samhället
påverkas också byggbranschen av digitaliseringens
och industrialiseringens
utveckling och framfart.
Vi ser redan nu hur robotar börjar utföra tunga och
farliga arbetsmoment och
hur drönare kan användas för både övervakning
och transporter. Hur påverkar den
utvecklingen yrkesrollerna inom
branschen?
Kajsa Simu har en lång och
bred erfarenhet både inom den
akademiska forskarvärlden och
strategiskt och operativt arbete
inom byggbranschen. Hon står
med ena foten vid Luleå tekniska
universitet där hon har en tjänst
vid avdelningen Industriellt
och hållbart byggande som
adjungerad lektor och utbildar
framtidens civilingenjörer. Den
andra foten har Kajsa Simu som
strategiutvecklare på bygg- och

40

fastighetsföretaget NCC där
digitalisering är en viktig del.
Genom sitt engagemang är hon
löpande involverad i många
spännande utvecklingsprojekt och
möter kontinuerligt personer inom
alla led i byggprocessen.
Kajsa Simu är övertygad om att
de flesta yrkesroller kommer att
påverkas och förändras en hel del.
Hon menar att det i första hand
handlar om anpassningar snarare
än att yrkena försvinner helt. Ett
exempel på en roll som hon tror
kommer att förändras väsentligt är
den traditionella konstruktörens roll.
– Det finns mycket information
som vi kan återanvända. Med digitaliseringens hjälp kan vi arbeta
med det som kallas parametrisk
design.
I korthet innebär parametrisk
design en datadriven designprocess, där man använder sig av
data och teknik för att uppnå
D
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HUR LÅTER
HUSEN?
INNOVATION

Visst vore det smart att kunna lyssna till
hur byggnaderna låter innan de är på plats.
Med hjälp av modern VR-teknik och en ambitiös
akustikmodellering är detta nu möjligt.
TEXT ANNA HEDENRUD FOTO SIMON ELIASSON
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GAMLA SYNDER
Hundratals tunnor med gifter grävdes ner på
BT Kemis tomt i Teckomatorp och samhället
blev för all framtid förknippat med en av
Sveriges största föroreningsskandaler.
Nu saneras det sista området och en speciell
teknik behöver användas.
TEXT JOHAN ROSHOLM FOTO MATHILDA AHLBERG
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INFORMATION FRÅN SVENSK BYGGTJÄNST

INFORMATION FRÅN SVENSK BYGGTJÄNST

Vill du få extra koll?

Vår AMA
är lika viktig
imorgon
som den
var 1950.

På vår Facebook-sida Kolla
Byggtjänst hittar du alltid
spännande nyheter och
event.

Distanskurs om solenergi
Lär dig ”allt” av nestorn i
ämnet – Lars Andrén.
Läs mer och anmäl dig på
byggtjanst.se.

Visste du att branschen kan
spara 65 miljarder årligen,
genom bättre kommunikation?

Svensk Byggtjänst är hela byggbranschens samlade
och validerade kunskap på ett och samma ställe. I
över åttio år har vi varit ett kunskapsnav i byggrelaterade frågor. Genom information, kunskap, verktyg och
mötesplatser gör vi byggsverige mer effektivt och mer
lönsamt:
AMA för att skapa och läsa tekniska beskrivningar
Byggkatalogen – när du ska välja byggprodukter
Bygginfo och Omvärldsbevakning ger dig kunskap
om lagar, regler och ny teknik

Nya rapporten: ”65 miljarder skäl” – så leder
förbättrad kommunikation till ökad produktivitet
i byggsektorn finns nu ute på byggtjanst.se!

ConTech Talks
Håll koll på framtidens
byggbransch. Anmäl dig till
våra kostnadsfria webbinar
på nordiccontech.se.

Att byggbranschen lider av lägre produktivitet
jämfört med andra industrier är ett känt faktum.
Orsakerna är många men ett skäl som ofta lyfts fram
är att ett byggprojekt från plan till förvaltning består
av en mycket stor mängd processer och involverar
ett stort antal aktörer, som i sin tur använder olika
system, både analoga och digitala. När nu byggsektorn liksom övrig industri i snabb takt digitaliseras
behöver de digitala processerna vara standardiserade, annars håller den digitala kedjan helt enkelt inte
ihop.

Bokhandel med över 2 000 titlar för bygg- och
fastighetssektorn
CoClass – det nya klassifikationssystemet för
framtidssäkrad dokumentation.
Så vad du än undrar, kolla med oss.

Kolla Byggtjänst
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Följ vår podcast Snåret som
hjälper dig att reda ut snårigheterna i byggprocessen. Du
hittar den där poddar finns.
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Utmaningen och komplexiteten ligger i hur de
påverkar varandra och hur informationsöverföringen mellan varje fas går till, och att informationen är
stringent och sökbar.
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CoClass kan förverkliga en del av
besparingspotentialen
Med förbättrad kommunikation såsom branschstandarder kring digitalisering skapas förutsättningar för att öka produktiviteten i byggbranschen.
Här pågår ett branschöverskridande samarbete
för att lägga grunden till det gemensamma
digitala språket CoClass som nu börjar användas
i bygg- och fastighetsbranschen.
Fakta om rapporten:
I rapporten sammanfattas problematiken kring
bristande kommunikation och vad som ligger till
grund för den kostsamma spiralen. Rapporten beskriver även ett antal förslag som leder till förbättrad
kommunikation och ökad produktivitet samt förklarar
hur industrialiserat byggande genom innovation och
standardisering är en del av lösningen.

Ladda ner hela rapporten på byggtjanst.se
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