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Bygge på löpande band
TEMA N
 yproduktion och renovering med

industriellt byggande.

De visar vägen till
framtidens stad
HÅLLBARHET Bland spårvagnar och parker i Brunnshög.

Dynamisk belysning
– hetare än någonsin
INNOVATION Så utvecklas tekniken ytterligare.
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Byggandet har blivit
rena tomteverkstaden

Vårt tema i årets sista Byggkoll är

industriellt byggande. Här sker produktionen i form av prefabricerade
delar som tillverkas i fabrik istället
för på själva byggnadsplatsen.
Även broar kan tillverkas på
löpande band. Läs om Strängbetong
som för ungefär fyra år sedan
lanserade ett nytt koncept där man i
fabrik bygger brobalkarna som
sedan transporteras till projektplatsen.
Men det är inte bara i nybyggande
som man använder sig av
fabriksproduktion. På sidorna 50
kan du läsa om ett pågående EUprojekt där man har tagit fram en
4

ny metod för energirenovering av
flerbostadshus. Det är ett nytt
industrialiserat sätt för att renovera
kostnadseffektivt till nollenerginivå
och målet är att halvera kostnaden
jämfört med dagens teknik.
Enligt en ny rapport är de främsta
drivkrafterna för industriellt
byggande att korta ledtiderna,
minska kostnaderna och höja
kvaliteten i byggprojekten. Men
för att dra nytta av möjligheterna
med metoden är det viktigt att titta
på hela byggprocessen. Läs mer på
sidan 48-49.
I denna oroliga tid vi lever i får vi

försöka se framtiden an. En framtid
som förhoppningsvis inte är allt för
avlägsen. Då vi åter får träffa våra
nära och kära. Då vi åter får resa
och upptäcka Sverige och världen.
Kanske blir det med tåg.
”Järnvägen och även flyget har
en given plats i framtiden. För mig
har de en otroligt social hållbarhetsaspekt. Att få människor och kultur
att mötas. Det är en del av vår
evolutionära utveckling”, säger Ali
Sadeghi, chef för programmet
för nya stambanor på
Trafikverket. På sidorna 38-43
ger han sin syn på framtidens
infrastruktur.
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der ljusen släcker.

3Inga dekorationer vid ljusen.
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5 Ha släckut-

rustningen redo.
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år är inget vanligt år men en
sak vet vi säkert. Klockan tre
på julafton är det Kalle Anka.
Traditionsenligt bänkar vi
oss i sofforna framför teven
med glögg och chokladask
för att njuta av en timmes
tecknad jul innan middag
och klappsutdelning tar över.
Ett av de äldsta inslag
som visas i programmet är det
från tomtens verkstad. Leksaker
produceras på löpande band av
nissar som står redo för att i rätt tid
tillföra färg och material. I unga
dagar fascinerades jag framför allt
av nissen som målar schackbrädet –
med rutig färg!
Då var inslaget en fantasi, något
som tillhörde sagans värld. Just
schackrutig färg hör kanske inte
till vanligheterna idag heller men
tomteverkstaden i övrigt är inte
helt olik det vi numera kallar lean
production.

Redaktör
Husbyggnad
Viktor Ginner

God jul & Gott Nytt År!

CHARLOTTE STEEN,
CHEFREDAKTÖR
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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.
Här visas ett exempel på hur Skolen i Sydhavnen i Köpenhamn löst detta genom att placera skolgården
på taket. En tålig och hållbar lösning för nästa generations elever!
WWW.FOAMGLAS.SE

TEKNIK
KOLL PÅ

AVLOPP

Gåtan med fekalier i
golvbrunnen undersöks
Ett nytt problem har uppdagats i VVS branschen. Trots projektering enligt
konstens alla regler kan det hamna fekalier
i golvbrunnen då du spolar i toaletten.
– Två av våra anslutna företag påvisade
problem med att det hamnar fekalier i
golvbrunnen då man spolar i toaletten.
När vi började nysta i det här visade det
sig att alla de stora byggbolagen har haft
problem med det här på ett eller annat sätt,
berättar Fredrik Runius, teknikansvarig på
Säker Vatten.
I våras presenterades ett examensarbete
vid KTH där man har undersökt varför det
kan hamna fekalier i duschens golvbrunn
när man spolar i toaletten.
Resultatet visade tydligt att positionen
av förminskningen till anslutningsledning
från golvbrunn har en stor betydelse
för risken av bakspolning. Slutsatsen
blev att bakspolningen kan stoppas helt
om positionen av förminskningen är i
överkant på den liggande stamledningen.
– Utifrån detta så har vi lagt in ett nytt
krav i branschreglerna, säger Fredrik
Runius.

Vi är fortfarande
väldigt intresserade
av vätgas”, säger
Vätterhems vd
Thorbjörn Hammerth
efter beskedet att
det inte blir några
självförsörjande
hyreshus i Huskvarna.

Det kommunala bostadsbolaget Vätterhem

skulle bli först i världen med självförsörjande hyreshus men nu får planerna läggas
på is. Detta efter att Energimyndigheten
nekat det stöd man sökt för projektet på
55 miljoner kronor.
– Skälet var bland annat att man
inte såg en snabb kommersialisering
av projektet, vilket inte heller var vårt
syfte. Vi efterfrågade ett kunskapsutbyte
där vi skulle mäta skillnader i data,
information och beteenden med målet
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att sen kunna implementera lösningarna
i vårt äldre bestånd. Speciellt vad gäller
AI och maskininlärning, säger Thorbjörn
Hammerth, vd på Vätterhem.
Det uteblivna stödet blev ett tungt

besked för Vätterhem. Speciellt eftersom
bolaget gjort en studie tillsammans med
Energimyndigheten, RISE , Yellon och
Mälardalens högskola där man tittade
på om det är tekniskt och ekonomiskt
realistiskt att bygga ett självförsörjande

I det planerade projektet skulle fyra hus
byggas med totalt 80 lägenheter, varav två
skulle bli självförsörjande när det gäller
el, vatten, avlopp och värme.
Nu kommer istället husen att byggas
som passivhus med smarta energilösningar
som solceller och batterilager. Husen
förväntas bli ungefär 20-40 procent av den
tänkta off grid-lösningen och medför en
extrakostnad på cirka 10-15 miljoner kronor.
AV MICAELA NORDBERG
BYGGKOLL 4 2020

undersöka varför fekalier kommer upp i
golvbrunnar i lägenheter och hur dessa
problem kan åtgärdas.

I flera nya byggnader har fekalier
upptäckts i duschens golvbrunn.

RENOVERING
FOTO MOSTPHOTOS (GOLVBRUNN), MICAELA NORDBERG (DRÖNARE)
TOBIAS STERNER (JÄRNVÄGSSPÅR)

VÄTGAS Vätterhems satsning på att låta två
bostadshus bli självförsörjande har stoppats.
– Det är lätt att vara efterklok, men vi ger inte upp,
säger bolagets vd Thorbjörn Hammerth.

AV LOUISE ROSÉN

Nu ska också ett nytt SBUF-projekt

FOTO VÄTTERHEM

Nej till Vätterhems
off grid-bostäder

bostadsområde i urban miljö som inte är
inkopplat på elnätet, fjärrvärmenätet eller
kommunalt vatten och avlopp.
– Vi hade skapat en simuleringsmodell
och trodde att nästa steg var att förverkliga
modellen. I och med att vi hade den första
finansieringen på plats så tyckte vi att vi
hade slagläge. Så det var synd att det inte
fungerade hela vägen, säger Thorbjörn
Hammerth.
Han nämner att om de hade känt till alla
förutsättningar i ett tidigare skede hade
man agerat annorlunda.
– Då skulle vi ha breddat den externa
finansieringen eller inriktat anläggningen
på energiområdet med solceller, batterier,
vätgas och bränsleceller. Alltså inte gått allin med ett komplett självförsörjande hus.

– Lägenheter med den här typen
av problematik har följt alla gällande
branschregler och trots det fått problem.
Det kan bero på snålspolande toaletter,
tunnare golvbjälklag som därmed ger
mindre fall till exempel. Men kanske finns
det fler faktorer som orsakar problemen.
I projektet ska vi gå till botten med
problematiken och ta fram långsiktigt
hållbara lösningar, säger Fredrik Runius.
Projektet startade i oktober och
kommer att pågå till den 30 mars 2021. Det
har initierats av Säker Vatten och kommer
att genomföras av Samsons Rör AB.

Det finns både för och nackdelar med
ballastfria spår.

JÄRNVÄG

BALLASTFRIA
SPÅR TESTAS

Räls fäst på betongplattor kan
vara framtiden för järnvägen.
Nästa år ska tekniken testas
på en järnvägssträcka utanför
Boden.
Intresset för ballastfria spår
har ökat. I sådana har befästningssystemet som håller fast
järnvägsrälsen fästs direkt i
längsgående betongplattor.
Trafikverket ska sommaren
2021 installera två olika
modeller av ballastfria spår på
en del av Malmbanan norr om
Boden. Varje teststräcka är på
50 meter och fram till hösten
2023 ska dessa testas med
ordinarie trafik på sträckan.
Att ballastfria spår blivit allt
populärare i andra länder beror
enligt Trafikverket på att dessa
ger bättre spårläge och har ett
mindre behov av återkommande
underhåll. Dock blir bullernivån
högre än för järnväg med ballast och betongtillverkningen
har en högre miljöpåverkan.
AV JOHAN ROSHOLM

DRÖNARE HÅLLER KOLL PÅ RENOVERINGSBEHOV
Lunds kommunala fastighetsbolag, LKF startar ett pilotprojekt
med drönare för att få bättre koll på fastigheternas status.
– Pilotprojektet är ett första steg. Sedan kommer
vi att utvärdera för att se hur vi kan arbeta vidare och
också utveckla tekniken, berättar Henriette Jareklew, digital
utvecklare på LKF.
Hon beskriver hur arbetet går till i praktiken:
– Via en drönare fotograferar, läser och lagrar vi information digitalt.
Informationen sparar vi och använder när vi planerar underhåll av fastigheten i
framtiden. Vi kan sedan bygga en digital modell, som vi kan använda när vi ska
planera för underhålls- och ombyggnationsinsatser, det kommer underlätta
väldigt mycket för oss, säger Henriette Jareklew.
AV ANNELIE BJÖRLING
BYGGKOLL 4 2020

Vi har möjlighet
att revolutionera en
hel industri och visa
att nettonollutsläpp
är möjligt”
Martin Lindqvist, vd på SSAB,
vid invigningen av pilotanläggningen Hybrit som
ingår i en satsning på
världens första fossilfria
tillverkning av stål.
11

REGLER
KOLL PÅ

Uppdaterad standard
om smarta elnät
Standarden SS -EN IEC 61968-1, vilken

behandlar systemgränssnitt för distributionssystemstyrning, har uppdaterats.
I och med uppdateringen har användarvänligheten ökat.
Standarden, SS-EN IEC 61968-1 är den inledande och grundläggande delen i en serie
standarder som tagits fram i den internationella standardiseringsorganisationen IEC,
i en teknisk kommitté med beteckningen
IEC TC 57.
SS-EN IEC 61968-1 ger en översikt,
beskriver standardiserade gränssnitt och
ger rekommendationer som baseras på en
referensmodell som kallas IRM, Interface
Reference Model. Syftet med IRM är att ge
en gemensam beskrivning som täcker olika
tillämpningsdomäner, som transmission,
distribution, generering, marknad,
konsument eller regulatorer.

Nils Bruhner, Sanaz Piray,
David Midhage, Adam
Goczkowski och Naomi
Goczkowska har arbetat
med att ta fram den nya
e-tjänsten.

En ny rapport pekar på ett flertal under-

sökningar som visat att regelverket kring
kontrollplaner ofta tillämpas väldigt
olika bland kommuner, byggherrar och
kontrollansvariga. Lagstiftningen öppnar
för godtycke.
Den nya rapporten har tagits fram av
företaget Bimformation med stöd från
Svenska byggbranschens utvecklingsfond,
SBUF. Bakgrunden är ett utvecklingsprojekt som drivits i syfte att undersöka om
det går att standardisera kontrollplanerna.
Slutresultatet utgörs av en prototyp för ett
digitalt verktyg.
18

Appen som tagits fram har fått namnet
Projekt ASK, där förkortningen står för
Automatiserade och standardiserade
kontroller. I botten finns en databas som
skapats i projektet och utgörs av lagar, kravtexter, branschpraxis och författningssamlingar. Till underlaget hör också en
granskning av samrådsprotokoll från
Sveriges samtliga kommuner.
Förhoppningen är att ha en färdig app

vid årsskiftet, berättar Alex Yazdani som
är projektansvarig på Bimformation.
– Från början var inte målet att komma

Idag upprättas en kontrollplan med
utgångpunkt från lagtext i PBL där man
sedan kopplar på de moment som ska
kontrolleras. Med det nya verktyget blir
ordningen omvänd.
Vill man exempelvis kontrollera en
ytterpanel anger man först detta med
hjälp av kod från BSAB eller CoClass.
Därefter importerar man och kopplar på
ett antal egenskapskrav baserat på PBL. En
sökfunktion gör det möjligt att leta i PBL,
PBF, BBR, EKS och andra kravtexter som
finns i applikationens databas.
– Det vi tycker är unikt är att kontrollplaneprocessen jackas in i resten av byggprocessen genom ett digitaliserat och automatiserat arbetssätt, säger Alex Yazdani.
Projekt ASK innehåller även förberedda
mallar för olika typer av projekt. Dessa
mallar gör det möjligt att återanvända
tidigare kontrollplaner som kan
anpassas och justeras för det man
arbetar med just för tillfället.
AV VIKTOR GINNER
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SS-EN IEC 61968-1 har också anpassats till
andra nya dokument från IEC TC 57, särskilt
till IEC 61968-100 (i Sverige SS-EN 61968-100)
som beskriver profiler för implementering
av systemgränssnittet för distributionssystemstyrning.
I och med uppdateringen kan man säga

att standarden har tagit ett stort steg mot
ökad användbarhet, säger Lars Nordström.
Dels genom anpassning till användning
i modelleringsverktyg, dels genom en
anpassning till de CIM-standarder som
berör området.
AV MICAELA NORDBERG

programvara för eldistributionsföretag,
till exempel företag som tar fram Scadasystem, GIS-system och mätvärdesinsamlingsystem där det finns ett stort behov att
utbyta data mellan systemen, säger Lars
Nordström, professor vid avdelningen för
elkraftteknik på KTH och med i den svenska spegelkommittén SEK TK 57 Styrning
av kraftsystem och tillhörande kommunikation.

samordnats så långt det är
möjligt med BKR och GVK.

2Branschreglerna innehåller

fler bilder och illustrationer
för att förtydliga hur texterna
ska tolkas. Det finns också syftestexter som beskriver bakgrunden till de olika kraven.

3Begreppet "våtzoner" har
slopats.

4Ett avsnitt om vattenanslut-

na apparater utanför kök har
tillkommit eftersom kaffemaskiner och vattenautomater
allt oftare placeras i korridorer
och konferensrum.

ARBETSMILJÖ
Den reviderade standarden SS-EN IEC
61968-1 är central i utvecklingen av smarta
elnät, menar SEK Elstandard.

DAGS ATT PLANERA SNÖRÖJNINGEN

Förbered er inför snösäsongen genom att se till att ni har ett uppdaterat avtal för
snöröjning. Första steget är att göra en snöröjningskarta. Därefter ska det skapas
ett förfrågningsunderlag och bjudas in entreprenörer som får lämna anbud.
Saker du kan specificera i underlaget är:
X Ska tjänsterna levereras löpande eller till ett fast pris per tillfälle eller säsong?

X Ska entreprenören arbeta på helger och kvällar eller bara ordinarie arbetstid?
X Var finns en uppläggningsplats för stora mängder snö?
X Vilka områden ska prioriteras vid stora snöfall, exempelvis soputkast,
AV ANNA HEDENRUD

1Branschreglerna har

genom vägg med tätskikt har
avståndet mellan rören ökats
för att underlätta montering av
tätskikt korrekt.

VINTER

entrén och ramper?

STÖRSTA FÖRÄNDRINGARNA
Säker Vattens nya
branschregler är ute. Här listas
de största förändringarna:

5För rörgenomföringar

Målgruppen är de företag som utvecklar

FOTO MOSTPHOTOS

KONTROLLPLANER Systemet med kontrollplaner vid
bygg-projekt har stora brister och lagstiftningen
öppnar för godtycke. Det konstateras i en ny
rapport. Nu ska arbetet automatiseras med ett
digitalt verktyg.

så här långt i produktutvecklingen men
under året har vi kunnat ta in utvecklare
och närma oss en slutprodukt. Det här
blir en helt ny metodik för kontrollplaneprocessen, säger Alex Yazdani.

FOTO MOSTPHOTOS

Verktyg digitaliserar
kontrollplaner

5

ELNÄT

OMGJORDA
VITESBELOPP
Trafikverket gör om sina viten
vid brister i arbetsmiljö och
säkerhet på byggarbetsplatser.
De nya vitesbestämmelserna
finns i Trafikverkets inköpsmallar för entreprenader
och konsultuppdrag. Dessa
gäller för myndighetens alla
verksamhetsområden. Dock
är de inte retroaktiva för redan
pågående kontrakt.
Fler vitesbestämmelser har
införts för järnvägsuppdrag
och arbetsplatskontroll, APK,
kommer inte längre vara den
enda giltiga kontrollformen.
Vitena är utifrån kraven inom
trafiksäkerhet, elsäkerhet och
arbetsmiljö.
AV JOHAN ROSHOLM
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EKOSYSTEMTJÄNSTER
CENTRALA I NY STADSPARK

D

et råder febril byggverksamhet i
Upplands Väsby, några mil norr
om Stockholm Det är området
söder om centrum mellan
Vilundavägen i väster och
Husarvägen i öster som håller
på att ta form. Byggprojektet
heter Fyrklövern och
kommunens ambition är att
förtäta området med bostäder
och verksamheter och därmed skapa en
mer levande stadskärna. I projektet ingår
även anläggandet av en ny stadspark,
Blå parken. Projektet har fokus på miljö
och hållbarhet, bland annat genom
ekosystemtjänster.
Upplands Väsby kommun
var tidigt ute med att arbeta
fram en utvecklingsplan kring
ekosystemtjänster. 2013 började man
arbetet med att ta fram strategier
och 2016 klubbades planen i
kommunstyrelsen och sedan dess har
man arbetat utifrån den.
– Fyrklövern och Blå parken är det
första projektet där vi kommunicerat
begreppet ekosystemtjänster till
medborgarna och också implementerat det från den strategiska övergripande planeringen ner till en detaljplanenivå,
säger Louise Andersson, miljöplanerare Upplands Väsby kommun.
I Fyrklövern har byggentreprenörerna

I Upplands Väsby utanför Stockholm håller den
nya stadsdelen Fyrklövern på att växa fram.
Under hela projektet har kommunen haft fokus
på att skapa en GRÖN BOSTADSMILJÖ, inte minst
genom nyanlagda Blå parken.

och kommunen samarbetat kring
att skapa gårdar som har ekosystemtjänster via exempelvis
stadsodling, gröna ytor,
buskar och planteringar.
– Delar av regnvattnet
kommer även att samlas upp
i en öppen ränna som rinner genom
området och leds ner till en damm
vid områdets naturliga lågpunkt där
Blå parken är placerad, säger Marie
Kjellman, projektledare Fyrklövern
Upplands Väsby kommun.
D

TEXT MANFRED OTTERHEIM FOTO TOBIAS STERNER

32

BYGGKOLL 4 2020

BYGGKOLL 4 2020

33

ALI SADEGHI
SKAPAR FRAMTIDENS

JÄRNVÄG
Sverige ser ut att stå inför en av de största
satsningarna på järnväg i MODERN TID. Vi har mött en
av nyckelpersonerna som ska göra det möjligt.
Ali Sadeghi är chef för programmet för nya
stambanor som Trafikverket nu inrättat.
TEXT CHARLOTTE STEEN FOTO TOBIAS STERNER
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INDUSTRIELLT
BYGGANDE

BROBALKARNA
TILLVERKAS
I FABRIK
Bättre säkerhet på byggarbetsplatsen och kortare tid vid monteringen.
Det är två fördelar med prefabricerade brobalkar i betong som
företaget Strängbetong tillverkar.
TEXT JOHAN ROSHOLM FOTO KRISTOFER SAMUELSSON, STRÄNGBETONG

P

refabricerade är inget nytt
i Sverige och varje år monteras flera i varierande storlek. Det kan vara alltifrån
gångbroar till vägbroar
och järnvägsbroar.
Strängbetong lanserade
för ungefär fyra år sedan
ett nytt koncept för prefabricerade broar. Att tillverka och leverera förspända brobalkar i betong. Idén kommer dock
inte ifrån företaget självt utan från
ett systerbolag i Nederländerna,
där konceptet är mer vanligt.
– Vi har tagit deras koncept och
försvenskat det, så att det passar
enligt de normer och regler som
vi har genom Trafikverket, säger
Simon Berg, affärsansvarig för
broar på Strängbetong.
Många gånger gjuts broar på

plats men i Strängbetongs fall
byggs balkarna klart i en av deras

46

OM STRÄNGBETONG

Är ett stombyggnadsföretag. Förutom
broar bygger
man bland
annat fasader,
bjälklag och
balkonger.

fabriker och transporteras sedan
av företaget till projektplatsen.
Efter monteringen av balkarna kan
entreprenören sätta igång med att
bygga brobanan.
Balkarna har en spännvidd på
upp till 30 meter och fungerar både
till gång- och cykelbroar samt tågoch vägbroar. Hittills har man
levererat fyra vägbroar till fyra
olika projekt i Sverige. Den första
var till en vägbro i Härnösand som
går över järnvägen.
När det kommer till montage
som görs över järnvägar och vägar
med trafik är det en fördel att
använda prefabricerade brobalkar
enligt Simon Berg.
– Den största fördelen är
tiden. Man kan stänga av bileller tågtrafik under en kort tid.
Vid bygget av en bro utanför
Norrköping över järnvägen var det
en väldigt kort tid som tågtrafiken
skulle vara avstängd. Vi hade tre

Strängbetong har tre
anläggningar där brobalkar
kan tillverkas
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Flera gavelväggar i området har som en del
av renoveringen fått fantasifulla konstverk av
konstnärerna Lars Hjertstedt och Calle Winblad
som är grundare av Graffitisthlm AB.

DE VISAR VÄGEN TILL
FRAMTIDENS STAD
HÅLLBARHET Lund expanderar och ambitionerna
är höga. Nina Lindegaard och Christian Wilke
från kommunen beskriver tankarna bakom den
nya hållbara stadsdelen, Brunnshög.
TEXT JOHAN ROSHOLM OCH MANFRED OTTERHEIM FOTO LARS DAREBERG
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INFORMATION FRÅN SVENSK BYGGTJÄNST

INFORMATION FRÅN SVENSK BYGGTJÄNST

Vill
Vill du
du få
få extra
extra koll?
koll?

På
Påvår
vårFacebook-sida
Facebook-sidaKolla
Kolla
Byggtjänst
Byggtjänsthittar
hittardu
dualltid
alltid
spännande
spännandenyheter
nyheteroch
och
event.
event.

Svensk
Svensk Byggtjänst
Byggtjänst är
är hela
hela byggbranschens
byggbranschens samlade
samlade och
och
validerade
validerade kunskap
kunskap på
på ett
ett och
och samma
samma ställe.
ställe. II över
över åttio
åttio
år
år har
har vi
vi varit
varit ett
ett kunskapsnav
kunskapsnav ii byggrelaterade
byggrelaterade frågor.
frågor.
Genom
Genom information,
information, kunskap,
kunskap, verktyg
verktyg och
och mötesplatser
mötesplatser
gör
gör vi
vi byggsverige
byggsverige mer
mer effektivt
effektivt och
och mer
mer lönsamt.
lönsamt.
Så
Så vad
vad du
du än
än undrar:
undrar:

Omvärldsbevakning

Tidstypiska
Tidstypiskakök
kökoch
ochbad
bad
En
Enskildring
skildringav
avvåra
våraviktiviktigaste
gasteutrymmen
utrymmeniihemmet
hemmet
från
från1880
1880till
till2000
2000iien
enbok
bok
som
somligger
liggerbra
bratill
tillför
föratt
attbli
bli
årets
åretsjulklapp.
julklapp.

–– vi
vi håller
håller dig
dig uppdaterad
uppdaterad

Omvärldsbevakning
Omvärldsbevakning analyserar
analyserar och
och paketerar
paketerar dagligen
dagligen nyheter
nyheter om
om lagar,
lagar, regler,
regler,
standarder
standarder och
och ny
ny teknik
teknik som
som berör
berör ditt
ditt verksamhetsområde.
verksamhetsområde.
Nyheter
Nyheterför
fördina
dinabehov
behov
Nyheter
Nyheterdagligen
dagligenom
omnya
nyalagar,
lagar,regler
reglerstandarder
standarder
och
ochny
nyteknik
tekniksom
somberör
berörditt
dittverksamhetsområde.
verksamhetsområde.

AMA
AMAför
föratt
attskapa
skapaoch
ochläsa
läsatekniska
tekniskabeskrivningar
beskrivningar
Byggkatalogen
Byggkatalogen––när
närdu
duska
skavälja
väljabyggprodukter
byggprodukter

Analyser
Analyseroch
ochråd
råd
Ett
Ettnätverk
nätverkav
avexperter
experterbidrar
bidrarmed
medanalyser
analyseroch
och
råd
rådi ianslutning
anslutningtill
tillnyheter
nyhetersom
somberör
berördig
digi iditt
ditt
arbete.
arbete.

ConTech
ConTechTalks
Talks
Håll
Hållkoll
kollpå
påframtidens
framtidens
byggbransch.
byggbransch.Anmäl
Anmäldig
digtill
till
våra
vårakostnadsfria
kostnadsfriawebbinar
webbinar
på
pånordiccontech.se.
nordiccontech.se.

TV-inslag
TV-inslag
Ta
Tadel
delav
avreportage
reportageoch
ochintervjuer
intervjuerfrån
frånverkligheverkligheten.
ten.Enkla
Enklaatt
attta
tatill
tillsig
sig––via
viadator,
dator,surfplatta
surfplattaeller
eller
smartphone.
smartphone.

Bygginfo
Bygginfooch
ochOmvärldsbevakning
Omvärldsbevakningger
gerdig
digkunskap
kunskapom
om
lagar,
lagar,regler
regleroch
ochny
nyteknik
teknik

Expertsvar
Expertsvar
Ställ
Ställfrågor
frågortill
tillvåra
våraexperter,
experter,svaren
svarenär
ärprivata
privataoch
och
skickas
skickastill
tilldig
diginom
inom48
48timmar.
timmar. Som
Somabonnent
abonnentfår
får
dessutom
dessutomtillgång
tillgångtill
tillvår
vårexpertsvarsbank.
expertsvarsbank.

Renoveringsinfo
Renoveringsinfoonline
onlineger
gerdig
dignyheter
nyheterom
om
energieffektiv
energieffektivrenovering
renovering
Bokhandel
Bokhandelmed
medöver
över2000
2000titlar
titlarför
förbyggbygg-och
och
fastighetssektorn
fastighetssektorn
CoClass
CoClass––det
detnya
nyaklassifikationssystemet
klassifikationssystemetför
för
framtidssäkrad
framtidssäkraddokumentation
dokumentation
62

Följvår
vårpodcast
podcastSnåret
Snåretsom
som
Följ
hjälperdig
digatt
attreda
redaut
utsnårigsnårighjälper
heternaiibyggprocessen.
byggprocessen.Du
Du
heterna
hittarden
dendär
därpoddar
poddarfinns.
finns.
hittar
BYGGKOLL 4 2020

Bevakning
Bevakningoch
ochnotifiering
notifiering
Skräddarsy
Skräddarsydin
dinbevakning
bevakningoch
ochskapa
skapaditt
dittpersonpersonliga
ligaflöde.
flöde.Som
Somabonnent
abonnentkan
kandu
duvälja
väljaatt
attbevaka
bevaka
över
över30
30ämnen.
ämnen.
BYGGKOLL 4 2020

Med
MedOmvärldsbevakning
Omvärldsbevakningfrån
frånSvensk
SvenskByggByggtjänst
tjänstkan
kandu
dukänna
kännadig
digtrygg
tryggmed
medatt
attdu
dualltid
alltid
får
fårrätt
rättinformation
informationoch
ochkunskap
kunskapom
omlagar,
lagar,
regler
regleroch
ochny
nyteknik
tekniki irätt
rätttid.
tid.Vi
Visamlar
samlarin
infakta,
fakta,
värderar
värderaroch
ochanalyserar
analyseraroch
ochsätter
sätterin
inkunskakunskapen
peni idet
detsammanhang
sammanhangsom
somär
äraktuellt
aktuelltför
fördig
dig
och
ochdin
dinverksamhet
verksamhetoch
ochlevererar
levererari iden
denform
form
som
sompassar
passardig
digbäst.
bäst.

Fakta:
Fakta:
Omvärldsbevakningens
Omvärldsbevakningensredaktion
redaktiongår
går
igenom
igenomöver
över350
350källor,
källor,analyserar
analyseraroch
och
paketerar
paketerardagligen
dagligennyheter
nyheterom
omlagar,
lagar,regler
regler
standarder
standarderoch
ochny
nyteknik
tekniksom
somberör
berörditt
ditt
verksamhetsområde.
verksamhetsområde.
Med
Medett
ettabonnemang
abonnemangpå
påOmvärldsbevakOmvärldsbevakning
ningwebbtjänst
webbtjänst––får
fårdu
dutillgång
tillgångtill
tilldagliga
dagliga
uppdateringar,
uppdateringar,och
ochexpertanalyser
expertanalyser––allt
allt
anpassat
anpassatefter
efterdina
dinabehov
behovoch
ochditt
dittverksamverksamhetsområde.
hetsområde.

63

