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”Man kan konstatera 
att vi har ett helt nytt 
säkerhetsläge, ett kallare 
Sverige” 

Helena Lindberg 
generalsekreterare 
på MSB

Spara liv med 
säkerhetsarbete

Tryggt boende 
med smart teknik
Undvik inbrott med 
mekaniskt skydd
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Gemensamma 
krafttag mot 
machokulturen s  38

Sverige står inför ett omfattade renoveringsbehov, inte minst för att 
klara skärpta miljö- och energikrav. Renoveringsinfo.se samlar nyheter, 
forskningsrön och praktiska erfarenheter. Ta del av information från 
renoveringsprojekt över hela landet, guider och expertråd, allt för en 
effektiv renoveringsprocess. Gå in och läs mer på renoveringsinfo.se

Allt du vill veta 
om renovering
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Responsen på 
den första säker-
hetsveckan har 
varit väldigt bra, 
säger Susanne 
Häggström, ar-
betsmiljöansvarig 
på Eitech. 

På elteknikföretaget Eitech, tidigare 
Goodtech, arbetar man kontinuerligt med 
arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Nu har 
man satsat på en årligt återkommande sä-
kerhetsvecka. Den första veckans fokus 
har varit elsäkerhet.

– Elsäkerhet är viktigt för oss utifrån el-
faran som en av våra vanligaste arbetsmil-
jörisker. Elsäkerhet är även en gemensam 
nämnare för alla våra olika verksamhets-
områden, säger Susanne Häggström,  
arbetsmiljö- och säkerhetsansvarig.

Hon har arbetat på företaget i fyra år, 
men har mångårig erfarenhet genom sin 
bakgrund i företagshälsovården som ergo-
nom och arbetsmiljöingenjör. 
 
BESÖK PÅ ARBETSPLATSER 
Under veckan besökte flera av cheferna, 
däribland Susanne Häggström och kon-
cernchefen Olle Backman ett antal av fö-
retagets arbetsplatser och projekt runt om 
i landet för att med medarbetarna där dis-
kutera arbetsmiljö och säkerhet. 

Ämnen som kom upp till diskussion 
handlade bland annat om rätt utrustning, 
i fall det fanns hjälpmedel tillgängliga på 
arbetsplatserna och om hur man på bästa 
sätt arbetar säkert. De viktigaste delarna av 
praktisk elsäkerhet handlar om frånkopp-
ling, blockering och spänningsprovning. 

En annan fråga som diskuterades var 
vikten av hur arbetsmiljö- och elsäkerhets-
delegeringarna går till för att få en så tydlig 

Med en årlig säkerhetsvecka vill man höja medvetenheten och stimulera till en 

mer proaktiv säkerhetskultur på företaget Eitech. Vi har talat med 

arbetsmiljöansvarig Susanne Häggström och följt med medarbetarna som 

renoverar Norrköpings akutsjukhus — ett arbete som visar sig vara 

en stor säkerhetsmässig utmaning.

SÄKERHETSARBETE SPAR LIV

TE X T ANNA HEDENRUD FOTO  TOBIAS STERNER

uppgiftsfördelning som möjligt. Man har 
även genomfört skyddsronder och sett 
över om det behövs riktade utbildningar, 
exempelvis ESA samt hjärt- och lungräddning. 
 
INTE SES SOM KONTROLLER

– De här besöken ska inte ses som kon-
troller från företagets sida, säger Susanne 
Häggström. I stället handlar det om att 
skapa ett forum för diskussioner om hur vi 
höjer säkerheten. Det är även viktigt att vi 
lyssnar och tar tillvara på medarbetarnas 
förslag. 
 
Men hur undviker man att de anställda 
känner sig kontrollerade av er i företagsled-
ningen? 
– Att vi har en dialog i stället för att man 
kommer med pekpinnar och bara påpekar 
det som är fel. Det är viktigt för mig att se 
att de anställda är jätteduktiga på det här 
och de kan ju även ge mig råd hur vi till-
sammans ytterligare kan förbättra säkerhe-
ten. 

Huvudbudskapet med veckan har varit 
”Inga skador på jobbet”.  

STORT MÖRKERTAL I ANTALET OLYCKOR 
– Incidenter förekommer även hos oss, sä-
ger Susanne Häggström.  

Hon tror att det fortfarande finns ett 
stort mörkertal i det som rapporteras in 
till företagets interna verksamhetssystem. 

Inom elbranschen neg-
ligeras ofta mindre elrela-
terade incidenter. Man 
kanske får sig en liten stöt, 
men tycker inte att det är 
så farligt, men forskning 
visar att även mindre 
strömgenomgångar är vik-
tiga att ta på allvar.

– En del kanske tycker 
det är lite pinsamt att ha 
fått en strömgenomgång, 
andra tycker att det är nå-
got man borde tåla och att 
det ingår i jobbet att få en 
stöt då och då.

Ämnet för nästa säkerhetsvecka är inte 
bestämt, men ett förslag som diskuterats 
är ”Fallrisker” då många i företaget arbetar 
på höga höjder, vilket innebär särskilda sä-
kerhetsrisker.

Läs mer på nästa uppslag om Eitechs 
utmanande säkerhetsarbete på ett sjukhus.

Elsäkerhetsverkets statistik visar att 344 
elolyckor och 227 tillbud rapporterats vid 
senaste mätningen. Totalt inträffade fem 
elolyckor med dödlig utgång 2014.  
 
• En övervägande del av de rapporterade 
olyckorna för yrkesmän beror på arbets-
fel, exempelvis att fel arbetsmetod har 
använts eller att rutiner frångåtts.  
 
• Strömgenomgång är alltjämt den vanli-
gaste typen av elolycka bland elyrkesmän 
med 86 procent av det totala antalet 
elolyckor för denna kategori. 

• Den verksamhet där det sker flest eloly-
ckor med dödlig utgång är inom elnät- 
och elförsörjningsområdet.

För mer info läs rapporten: 
elsakerhetsverket.se

FAKTA: OLYCKOR

Montörerna på Eitech tycker säkerhetsveckan är ett bra initiativ, på bild Klas Andersson.

FAKTA: OLYCKOR

Elteknikföretaget Goodtech har blivit 
svenskägt vilket har resulterat i att auto-
mation-, installation-, kraft- och infraverk-
samheten i Sverige tagit ett nytt namn 
– Eitech. Med drygt 1 200 medarbetare 
fördelat på mer än 25 orter blir Eitech nu 
ett av landets ledande elteknikföretag.
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KRÄVANDE SÄKERHETSKRAV PÅ AKUTEN
Arbetet med ombyggnation av ett akutsjukhus, där det dygnet runt pågår 

verksamhet, är en krävande miljö säkerhetsmässigt. Det gäller att ha full koll 

på vart alla kablar är dragna.

– Vi måste hela tiden veta exakt vad vi 
gör så att inte strömmen försvinner under 
till exempel en operation eller för någon 
som ligger i respirator längre bort , säger 
Kristian Kassow, enhetschef på Eitech i 
Norrköping, tidigare Goodtech. 

Bland annat krävs det att man har ett 
nära samarbete med de driftsansvarige på 
sjukhuset.

– Vi sitter ju lite i knät på verksamhe-
ten. Vi har kontinuerliga möten och vi 
måste anpassa oss och ta hänsyn. Men så 
fungerar det ju i ett projekt som detta. Sä-
kerheten måste alltid gå först, det trycker 
man mycket från landstinget, säger Kristi-
an Kassow.

Om- och nybyggnationen av Vrinnevi 
sjukhus i Norrköping ska pågå till år 
2020. Då ska det moderna och flexibla 

akutsjukhuset stå klart. Eitech började sitt 
arbete på sjukhuset i augusti och som mest 
kommer ett 20-tal personer från företaget 
att arbeta här, mest montörer. Ett antal 
byggföretag och elfirmor är även inblan-
dade. I den 2500 kvadratmeter stora gam-
la akuten ska allt rivas ut; innerväggar, ka-
blar och annat byggnadsmaterial ska bort 
och ge plats för en toppmodern akutmot-
tagning. I stället för fyrbäddsrum blir det 
moderna enkelrum vilket visat sig att pa-
tienterna tillfrisknar snabbare i.

 

ALL TEKNIK MÅSTE BYTAS UT 
Sjukhuset byggdes och stod klart 1988 
och tekniken har nu nått sin tekniska livs-
längd. I princip ska all teknik bytas ut och 
en totalentreprenad för kraftförsörjningen 
ingår som ett av delprojekten. För Eitechs 

del innebär det en komplett leverans och 
montage av bland annat nya högspän-
ningsställverk, transformatorer, lågspän-
ningsställverk, elcentraler och fastighetsre-
laterade el- och telesystem i flertalet av 
sjukhusets befintliga och nya driftsutrym-
men. 

 
SKYDDSROND MED FÖRETAGETS LEDNING 

När företagets arbetsmiljöansvarige Susan-
ne Höggström och ledningen kom på be-
sök under säkerhetsveckan gjorde man 
bland annat en skyddsrond med fokus på 
elsäkerheten.

– Vi gick igenom våra kvalitetsunderlag 
och att alla har rätt säkerhetshetsutrust-
ning, varselkläder, skyddshjälmar och 
skor, säger Jens Hagert, ledande montör 
på platsen som har koll på alla driftsut-

rymmen som ska moderniseras med den 
nya tekniska utrustningen.

En sak som diskuterades under skydds-
ronden var hjälmtvånget.

– Vi ifrågasatte lite varför vi i alla lägen 
måste ha hjälmar medan sjukhuspersona-
len inte har det, säger Kristian Kassow.

Han menar att det är självklart att man 
ska ha hjälmen på när man arbetar i i loka-
lerna, men inte när man till exempel går i 
en korridor på väg till möten.

Både Kristian Kassow och montörerna 
tycker att det är ett mycket bra initiativ av 
företaget att införa en årlig säkerhetsvecka. 

– Jag tror det är jättebra att man sätter 
fokus på de här säkerhetsbitarna. Det är så 
lätt att man glömmer bort det, även om 
man vet hur allt ska göras. 

Som till exempel att man ska göra spän-
ningskontroller både före och efter ett ar-
bete och att det är lika viktigt att spän-
ningsmäta före.

– Vi kontrollerar ju vårt eget arbete, så 
det är lika mycket för vår egen skull.

Vad de kan minnas har det varit några 
olyckor. En montör i Örebro fick en rejäl 
stöt som höll på att kosta honom livet. 
Jens Hagert tror att det upplevs som seri-

öst att företaget själv tar initiativ till en 
särskild vecka kring att arbeta säkert.

– Jag tror inte det är många arbetsgivare 
som kostar på sina anställda såna här sa-
ker. Detta är ju för vår skull, alla vi som ar-
betar här, säger Jens Hagert.

Montör Jens Hagert och Kristian Kassow måste vara extra noga inför nya moment. Säkerheten går alltid först. 

Den gamla akutavdelningen på Vrinnevisjukhuset ska ge plats för en 
toppmodern akut.  

Det är viktigt att spänningskontrollera både före och efter ett arbete. 

TE X T ANNA HEDENRUD FOTO  TOBIAS STERNER

Det krävs ett nära samarbete med dom driftansvariga när man bygger om ett sjukhus. 



AMA EL 16 är här med tillhörande råd och anvisningar, RA EL 16. Båda 
grundligt förnyade för att hålla AMA i takt med tiden. Projektören får fler 
anpassade råd att luta sig mot när projektet ska beskrivas, entreprenörens 
intressen är bättre tillgodosedda och beställarens möjligheter att formulera 
sina krav har ytterligare förbättrats. 

Beställ på byggtjanst.se

Du vet väl att AMA 
även finns digitalt? 

Med AMA EL Online får du automatiskt 
den senaste generationen (du har  
naturligtvis även tillgång till alla äldre 
generationer) av AMA, RA och AMA-
nytt. Du har den alltid med dig och  
du kan använda den i alla typer av 
enheter. 

+

Årets bästa boktips! 
En ny gnistrande skildring.
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30%

SPRÅKHINDER SKAPAR 
ORO KRING SÄKERHETEN
Mörkertal utanför statistiken, viktiga instruktioner nerklottrade på lösa pap-

per och en känsla av oro för bristande kommunikation. Trots massiv säk-

erhetsinformation finns frågetecken på svenska byggarbetsplatser kvar för 

dem som inte kan språket.

Kommunikation är svårt. Det är inte alltid 
vi förstår varandra ens om vi talar samma 
språk. Vi har alla olika referensramar, olika 
associationsbanor, olika tolkningar av 
samma ord och begrepp. 

En byggarbetsplats är en farlig arbets-
plats. För att kunna jobba tryggt förutsät-
ter det att alla har koll – och samma kun-
skaper om säkerhet. Ett sjunkande antal 
allvarliga olyckor visar att de senaste årens 
massiva informationskampanjer verkar 
fungera. Men kvar finns den riskgrupp 
som inte kan språket och som sällan syns i 
statistiken. 

EGEN ERFARENHET AV SPRÅKHINDER 

Arvid Thiborg sommarjobbade två år som 
snickare och arbetsledare på Skanskas 
byggarbetsplatser. Han noterade att in-
hyrd, utländsk arbetskraft alltför ofta val-
de bort säkerhetsutrustning och att kom-
munikationen fungerade sämre på grund 
av språkhinder. Det var den egna erfaren-
heten som fick honom att senare vilja välja 
just detta som ämne för sitt och medför-
fattaren Eric Nohldéns examensarbete på 
teknisk- naturvetenskapliga fakulteten vid 
Uppsala universitet. 

– Det var inte alla hantverkare som 
kunde göra sig förstådda, varken på svens-
ka eller engelska. Ännu mindre förstå och 
ta till sig information om säkerhet. Många 
av de utländska byggarbetarna och deras 
arbetsledare hade dessutom en helt annan 
attityd. De menade att säkerhetsutrust-

ningen gjorde dem långsammare i arbetet 
– och att jobba snabbt var det viktigaste 
säger Arvid Thiborg, som idag arbetar 
som entreprenadingenjör på Byggnadsak-
tiebolaget Tornstaden.

MÖRKERTALET ÄR STORT 
Men det visade sig vara svårt att intervjua 
de utländska byggarbetarna om koppling-
en mellan språkproblem och olyckor – 
just på grund av språkproblem.

– Vi hade inte möjlighet att skaffa tolk 
till de olika språken. Det slutade med att 
jag och min examenskollega fick ändra 
ämnet och bara ta med språkets betydelse 
som en del i en annan frågeställning. 

Detta är ett av många exempel på hur 
svårt det är att komma åt problemen kring 
språk vid arbetsplatsolyckor och varför det 
inte finns några konkreta siffror.

Kedjan av underentreprenörer på bygg-
arbetsplatser har de senaste åren blivit allt 
längre och mer komplicerad med anställda 
från flera olika länder. Något som upp-
märksammades särskilt under 2014, då 
två polska byggarbetare dog i Hjorthagen i 
Stockholm. 

Dåvarande chefen för Stockholmspoli-
sens specialenhet för arbetsmiljöbrott, Fi-
lippo Bassini, intervjuades av TT och me-
nade att de långa underentreprenörsleden 
gjorde olycksfrekvensen svår att överblicka 
och att det fanns ett stort mörkertal.

– Efter en olycka kan alla plötsligt ha 
lämnat Sverige. Skadade åker hem timmar 

Arvid Thiborg
skrev sitt examens-
arbete inspirerat av 
sina tidigare erfaren-
heter som arbetsle-
dare vid Skanskas 
byggarbetsplatser.

AV ARBETARNA SOM DELTOG I 
UNDERSÖKNINGEN UPPGAV ATT DE INTE 
KUNDE KOMMUNICERA PÅ ENGELSKA.

TE X T ANNA-KL AR A ASPEGREN
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Petra Flyborg, 
nationell projektledare 
för Sveriges Byggin-
dustrier

»Det var inte alla hantverkare som kunde 
göra sig förstådda, varken på svenska eller 

engelska. Ännu mindre förstå och ta till 
sig information om säkerhet.«

Arvid Thiborg, 
Entreprenadingenjör, 
Byggnadsaktiebolaget Tornstaden.

Illustratio
ner från "Tysta b

o
ken".

man inte specifikt riktat ljuset mot att 
olyckorna skulle bero på problem i kom-
munikationen på grund av språkförbist-
ring. 

– Våra insatser har gett resultat. Sveriges 
Byggindustriers samarbete med NCC 
kring ”Tysta boken”, en bok från 2014 om 
säkerhet med enbart bilder som kan för-
stås av alla, är mycket uppskattat. Boken 
ska fungera som ett komplement till ar-
betsledaren eller lagbasen som i sin tur 
självklart ska se till att alla förstår vad som 
ska göras och vad som gäller, säger Petra 
Flyborg.

SÄKERHETSUTBILDNING PÅ ENGELSKA 

Petra Flyborg menar att det är en ökad 
medvetenhet som behövs för att minska 
antalet olyckor.

– Man ska tycka det är självklart att pra-
ta om olyckor, man ska kunna diskutera 
risker och föra en dialog. Man ska framför 
allt våga säga nej till sådant som inte följer 
säkerheten arbetsplatsen.

Som ett led i att öka möjligheterna att 
nå ut med viktig information kommer 
Byggindustriernas webbaserade säkerhets-
utbildning under första kvartalet 2016 
även att finnas på engelska. 

Även Skanska är ett av de större företag 

som uttalat och medvetet arbetar för att 
uppnå en nollvision för olyckor på sina ar-
betsplatser. Det var för Skanska som Arvid 
Thiborg och Eric Nohldén skrev sitt ex-
jobb.

ANDRA FAKTORER SPELAR ROLL 

Trots svårigheterna med att tydligt koppla 
språkhinder till olyckor så hittade de an-
dra faktorer som också är svåråtkomliga. 
Som att färre anställda av utländska un-
derentreprenörer fick information på mö-
ten, vilket kan beror på att de ser den ti-
den som en onödig försening i deras tid-
plan och prioriterar bort möten.

Att Thiborg-Nohldén inte alltid fick 
svar på sina frågor eller bara halvhjärtat 
ifyllda formulär tolkar de som ett utslag av 
att anställda hos utländska underentrepre-
nörer inte gärna skriver eller svarar på nå-
got som inte deras chef godkänt.

Håkan Olsson på Arbetsmiljöverket 
utesluter inte att det kan finnas en rädsla 
för att ta i dessa frågor eftersom de skulle 
kunna tolkas som rasistiska. Men under-
stryker att svensk lagstiftning omfattar och 
gäller alla som arbetar i Sverige – oavsett 
om du har svensk eller utländsk härkomst. 

efter att de skrivits ut från sjukhus. Lyckas 
polisen hitta en person de vill prata med 
kan han vara livrädd för att säga något 
som gör att han hamnar i dålig dager inför 
sin arbetsgivare, sa Filippo Bassini då.

I sitt polisarbete ute på byggarbetsplat-
ser har han sett knackiga översättningar av 
viktiga konstruktionsinstruktioner på 
handskrivna lappar. Det är högst troligt 
att hantverkarna och byggarbetarna inte 
ens förstått vad de ska göra.

ÖVERSATTA RUTINER BÄTTRE ÄN SPRÅKKRAV 

Även Håkan Olsson, inspektionschef på 
Arbetsmiljöverket, är medveten om mör-
kertalen och arbetar just nu med ett upp-
drag från regeringen för att ge en samlad 
analys av utländsk arbetskraft.

– Det är ett problem att olyckor inte an-
mäls, att skadade åker tillbaka till sina 
hemländer utan att vi får veta vad som 

hände och varför. Jag vill inte förekomma 
rapporten som vi väntas vara klara med i 
slutet av februari, men vi lyfter fram de 
språkliga svårigheterna som uppstår i och 
med den fria rörligheten inom EU, säger 
Håkan Olsson och tillägger: 

– Språkhinder är helt klart en försvåran-
de del inom säkerhetsarbetet på svenska 
byggarbetsplatser. Kan man inte språket så 
är det svårt att ta till sig information, man 
kan eller vågar inte fråga. Men jag tror inte 
på språkkrav. Snarare på att rutiner och in-
struktioner ska finnas översatta på de 
språk som behövs eller att någon kan tolka 
och att man ska kunna visa att man för-
stått. 

BRISTANDE SPRÅKKUNSKAPER SKAPAR ORO 

Arvid Thiborgs och Eric Noldhéns exa-
mensarbete kom att heta ”Säkerheten på 
en byggarbetsplats - Förhåller sig Skanska 
och dess underentreprenörer olika till ar-
betsmiljösäkerhet?”. 

I rapporten framkom att många känner 
en oro kring språkbarriärer på byggarbets-
platser. Där finns frågor som: ”Tror du att 
din och andras säkerhet kan påverkas av 
bristande språkkunskaper?”

Svaret blev att en majoritet hos både 
underentreprenörernas (76 procent) och 

Skanskas yrkesarbetare (83 procent) anser 
att säkerheten kan påverkas av bristande 
språkkunskaper.  

En kommentar som författarna fick var: 
”Antingen får Skanska skicka oss på språk-
kurser eller så bör engelskan förbättras in-
om (all) utländsk UE (underentreprenad, 
reds anm) för att säkerheten ska kunna 
uppnå en nollvision.” 

– Det är värt att notera att 30 procent 
av de svensktalande yrkesarbetarna inte 
skulle kunna kommunicera med de ut-
ländska arbetarna även om de kunde eng-
elska, eftersom de svensktalande själva inte 
kan engelska, säger Arvid Thiborg.

SÄKERHETSARBETET I FOKUS 

Många företag och organisationer i bran-
schen har uppmärksammat säkerhetspro-
blemen de senaste åren och mycket har 
gjorts. Ola Månsson, vd för bransch- och 
arbetsgivarorganisationen Sveriges Bygg-
industrier, pekar i december 2015 på Ar-
betsmiljöverkets officiella statistik som vi-
sar att antalet arbetsolyckor minskat rejält 
sedan året innan och glädjs åt detta. 

Likadant Petra Flyborg, nationell pro-
jektledare för Sveriges Byggindustriers 
satsning ”En säker arbetsplats”, även om 
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HON SÄTTER 
SÄKERHETEN FÖRST

En opinionsundersökning visar att 60 procent av 
svenskarna är oroliga över risken för terroristattacker, 

en ökning med 20 procent från året innan. 

Vi har träffat Helena Lindberg, chef för Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB, som ska möta 

och hantera oron.

TE X T CHARLOT TE STEEN FOTO  TOBIAS STERNER
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Ute har temperaturen krupit ner till mi-
nus tio grader när jag och fotografen 
huttrande närmar oss den stora tegelfa-
saden på Kungsholmen i Stockholm. 
Byggnaden som sedan sex år rymmer 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB. Vi tar hissen upp till 

plan åtta där vi i receptionen får en kopp varmt te att 
värma oss med och efter en stund även ett varmt be-
mötande av generaldirektören för myndigheten, Hele-
na Lindberg.

– Den här byggnaden är K-märkt, ett typiskt 
80-talshus som tidigare huserade Stockholms Tings-
rätt. Här har jag under min tid som domare skickat fle-
ra personer i fängelse, säger Helena Lindberg och skrat-
tar.

Vi blir anvisade till ett konferensrum då myndighe-
ten är säkerhetsklassad vilket gör att man måste ha sär-
skilt tillstånd för att vistas i lokalerna. Rummet går i 
orange och matchar Helenas kavaj som för dagen även 
den är varmt orangefärgad.

– Det var ju olyckligt att jag klätt mig i samma färg 
som väggarna idag, det blir svårt att urskilja konturer-
na, säger hon ursäktande till fotografen.

 
30 ÅR I STATENS TJÄNST 
Helena Lindberg började sin karriär inom rättsväsen-
det som domare och har bland annat tjänstgjort som 
hovrättsassessor vid Svea hovrätt. Hon gick vidare och 
arbetade i regeringskansliet med i första hand lagstift-
ningsfrågor. 

– Jag är jurist i botten och har arbetat i domstolsvärl-
den i många år och jag har också jobbat i regerings-
kansliet i olika befattningar. 

Hon har en klassisk statstjänstemannakarriär bakom 
sig och har varit statsanställd i över 30 år. 

– Jag fick nyligen medaljen ”Nit och redlighet” som 
man får efter 30 år i statens tjänst. Av inrikesminister 
Anders Ygeman, säger hon stolt.

Helena Lindberg fortsatte sin bana inom lag och rätt 
till Justitiedepartementet där hon arbetade med polis- 
och kriminalvårdsfrågor som enhetschef. Hon var även 
chefsjurist på Säkerhetspolisen i ett antal år och innan 
uppdraget som chef för MSB arbetade Helena som ex-
peditions- och rättschef på försvarsdepartementet. En 
gedigen bakgrund i samhällets tjänst. 

– Jag har gjort lite olika saker som jag tror är en gan-
ska bra bakgrund för att kunna ta sig an ett uppdrag 

som MSB har där vi griper över så väldigt mycket. Det 
bygger på att man har förståelse för hur samhället 
fungerar, säger hon.

 
INTENSIVT ARBETE 
Helena Lindberg blev i januari 2009 utnämnd till ge-
neraldirektör för den nya myndigheten MSB, som tog 
över verksamheten efter de tre myndigheter som lades 
ner i samband med detta.

– Jag arbetade intensivt under nio månader med att 
få myndigheten på plats 2008. Det var ett hektiskt år, 
parallellt med att leda organisationskommittens arbete 
så var jag även generaldirektör och chef för en av myn-
digheterna som ingick i paketet, Krisberedskapsmyn-
digheten. Lite senare under året blev jag även general-
direktör för den andra stora myndigheten som ingick i 
förändringsarbetet, Statens räddningsverk. För att full-
borda bilden så var styrelsen för psykologiskt försvar en 
del av arbetet, säger Helena Lindberg med en viss trött-
het i rösten.

MSB:s uppdrag är bland annat att arbeta med krisbe-
redskap och civilt försvar. Enligt färsk statistik från 
Migrationsverket kom det under förra året 150 000 
flyktingar till Sverige. Det är lika mycket som ett Lin-
köping. Man bedömer vidare att det kommer ytterliga-
re ett Linköping även 2016. 

Hur bereder vi plats för dem? 
– Det är en väldig utmaning i ett land som redan har 
bostadsbrist. Nu har strömmarna gått ner, men ett tag i 
november 2015 tog vi emot över 10 000 flyktingar i 
veckan. Vi har kunnat konstatera att i vissa delar är vå-
ra mål starkt utmanade som till exempel liv och hälsa 
för asylsökande där vi i vissa skeenden i höstas inte 
kunde erbjuda boende åt alla eller än mindre faktiskt 
ha kontroll över alla som kom till oss. Hur ska vi absor-
bera en så stor mängd som kommer samtidigt och se 
till att de får tak över huvudet?

 
Hur är kontrollen i dagsläget? 
– Nu är bedömningen att vi har kontroll men att det 
fortfarande är stora ansträngningar som görs ute i 
kommunerna. Det är inte något som går över utan alla 
dessa människor finns kvar men då finns de i andra de-
lar. De har gått från att härbärgeras i ankomstboenden 
till att Migrationsverket får arbeta hårt med att anvisa 
dem till kommuner som i sin tur får hjälpa till att ta 

»Det är en väldig utmaning i ett land 
som redan har bostadsbrist. 

Nu har strömmarna gått ner, men ett 
tag i november 2015 tog vi emot
 över 10 000 flyktingar i veckan.«

Tältboendet som MSB ställt upp på det egna verksamhetsstället Revinge i Skåne med 200 tältplatser, kommer att avvecklas.  
Foto:  Johan Eklund / MSB Bildbank



Myndigheten för sam-
hällsskydd och bered-
skap, MSB, är en statlig 
myndighet med uppgift 
att utveckla samhällets 
förmåga att förebygga 
och hantera olyckor och 
kriser. MSB har ansvar 
för frågor om skydd mot 
olyckor, krisberedskap 
och civilt försvar, i den 
utsträckning inte någon 
annan myndighet har 
ansvaret.

FAKTA MSB
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hand om dem som kommer. Det är inte bara boende utan det 
handlar om infrastruktur av alla de slag så som skola, sjukhus, 
folktandvård och psykiatri.  
 
Er egen analys säger att för 160 000 människor behövs det bland an-
nat 150 skolor, 460 vårdplatser, 20 vårdcentraler och 391 poliser. 
Det går åt 25 miljoner liter vatten per dygn, motsvarande ett mindre 
reningsverk, och det blir 80 000 ton avfall. Allt detta på ett år. Hur 
möter vi upp dessa behov?  
– En grundförutsättning är att vårt system gör det möjligt för 
dem som kommer att snabbt bli en del av lösningen, som lärare, 
byggnadsarbetare och omsorgspersonal. Gör vi detta på ett bra 
och snabbt sätt finns det faktiskt en möjlighet att Sverige på några 
års sikt går stärkt ur detta. 
 
När det var som mest, i november 2015 fick ni i uppdrag av reger-
ingen att ta fram tältplatser för den stora massa av flyktingar som an-
lände. Hur ser det ut i dagsläget? 
– Vi fick nyligen en skrivelse från Migrationsverket där de klargör 
att de inte ser att de har behov av våra tälterbjudanden längre. Det 
är bara att konstatera att det är glädjande att de 50 000 platser 
som Migrationsverket angav att de behövde innan 2015 års slut 
tycks man har hittat på annat sätt och de 60 000 som de angav till 
oss behövdes innan halvårsskiftet 2016 inte längre behövs. 

 
BOENDE - EN VIKTIG FRÅGA 
Enligt Helena Lindberg vill Migrationsverket ha mer permanenta 
lösningar och inte det som MSB har som regeringsuppdrag, att ta 
fram planer för tältlösningar. 

– Det tillfälliga tältboendet som vi har på vårt eget verksam-
hetsställe Revinge i Skåne med 200 tältplatser, kommer nu att av-
vecklas. Även om vi nu har fått bygglov för ytterligare 375 tältbo-
enden i Revinge som skulle kunna vara uppe längre än det tillfälli-
ga nuvarande boendet. Migrationsverket har varit tydliga med att 
de inte har det behovet längre.  
 
Vad anser du behövs för att klara av boendefrågan? 
– Vi kan konstatera att boendet är en viktig fråga och självklart 
inser vi att tältlösningar inte är den bästa boendeformen under en 

längre tid. Det behöver byggas så att de som redan är här hos oss 
och de som väntas komma under våren får tak över huvudet. Jag 
kan tänka mig modulhus. Vi har i uppdrag att tillsammans med 
Fortifikationsverket göra en markinventering och tanken är att 
den marken ska kunna anlägga tillfälliga boenden som kan funge-
ra under något längre tid.  

Helena Lindberg ser framför sig att byggande och boende fort-
satt kommer att vara en stor fråga. Inte bara kopplat till den nuva-
rande bostadsbristen i Sverige utan särskilt för dem vi tagit emot 
och för dem som kommer.

– Hela samhället behöver skala upp för att klara uppgiften och 
samverkan är metoden. Flyktingsituationen är ett exempel på där 
vi har varit tvungna att samverka mellan den statliga nivån och 
den kommunala. MSB:s uppdrag är att ge stöd för att skapa för-
utsättningar för en samordning genom samverkan. Att skapa en 
insikt hos beslutsfattare för att se till att det finns en mental be-
redskap och att man har tänkt igenom innan vad som kan inträf-
fa. Då tar man förhoppningsvis höjd för det.

 
FÖRÄNDRING I OPINIONEN 
I MSB:s årliga opinionsundersökning frågar man allmänhetens 
om deras syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och 
försvar. Årets mätning visar att oron bland svenska folket ökat re-
jält när det bland annat gäller utvecklingen i Mellanöstern, inter-
nationell terrorism och stora flyktingströmmar. Hela 60 procent 
av svenskarna är oroliga över risken för terroristattacker, en ök-
ning med 20 procent jämfört med året innan, och över hälften av 
Sveriges befolkning tror att det om fem år kommer att vara sämre 
att leva i Sverige.

– Vi är tillbaka till siffror som vi såg under den tiden då det var 
skarpt läge under kalla kriget. Det har skett en förändring i opinionen. 

De stora flyktingströmmarna i världen och i Sverige kommer 
enligt Helena Lindberg inte att gå över.

– Dessa människor finns kvar och det kommer att komma nya 
hela tiden. Nu måste hela samhället ställa om till att nuläget är det 
nya normalläget. Ett nytt Sverige!

» Vi är tillbaka till siffror som vi såg 
under den tiden då det var skarpt läge 

under kalla kriget. Det har skett en 
förändring i opinionen. «

Helena Lindberg är 55 år, 
gift och har två vuxna söner 
och bor i villa på Ekerö i 
Stockholm.

Brinner för: Att tillsam-
mans med andra utveckla 
ett säkrare samhälle i en 
föränderlig värld! Det kan 
inte lösas på nationell nivå 
utan tillsammans inom EU 
och globalt bidra och bistå.

MSB har av regeringen fått uppdraget att återuppta en planering för väpnade konflikter och det måste nu finnas med som i allt det vi gör inom alla politikområden. 
Hur skyddar vi oss, hur säkrar vi våra informationstillgångar och hur säkrar vi det samhällsviktiga?, säger Helena Lindberg.

Helena Lindberg fick nyligen medaljen ”Nit och redlighet” som man får efter 30 år i statens tjänst. Av inrikesminister Anders Ygeman.  
                 Foto:  Johan Eklund / MSB Bildbank
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På bottenvåningen råkade en byggare 
använda en för lång borr och borrade ige-
nom ett golvvärmerör då ett betongele-
ment skulle säkras. Det upptäcktes efter-
som provtryckningen av golvvärmen fort-
farande var aktiv. Nu måste betongen bilas 
upp för att hålet ska kunna lagas. 

RUMSFÖRDELAT FÖR SÄKERHETS SKULL  

Husen på Gurkmejan ska bli fyra våningar 
höga plus vindsvåning och de ska totalt 
rymma 103 lägenheter. Vindsvåningen 
kommer att bestå av trätakstolar och förses 
därför med konventionella radiatorer. 
Fjärrvärme används som värmekälla och 
målet är att energianvändningen ska ham-
na på 65 kilowattimmar per kvadratmeter 
och år, kWh/m², år, vilket kan jämföras 
med kravet i gällande byggregler som är 
80 kWh/m², år. Golvvärmeslingorna lig-
ger rumsfördelade och värmefördelare 
kommer att ligga ovanför undertaket på 
toaletterna. 

– Det hade varit lättare om vi fått dra 
längre golvvärmeslingor, säger Robert An-
dersson då han står på bottenvåningen 
och tittar på rören och värmefördelarna 
som sticker upp ur betonggolvet. 

Enligt Roland Moberg, som gjort ram-
handlingen för projektet och som är kon-
trollansvarig för golvvärmen, var det från 
början tänkt att slingorna skulle dras över 
flera rum. Men totalentreprenören – som 
kände sig osäker – ändrade till rumsvis 

förläggning, så att det går att montera reg-
lering i efterhand. Entreprenören stryper 
dock bara in ett fast flöde till varje slinga 
på värmefördelaren, det sätts inte på nå-
gon reglering.  

NÖJDA HYRESGÄSTER PÅ PÄRLLÖKEN  

Genom bilrutorna, på vägen ut från bygg-
arbetsplatsen och Gurkmejan, skymtar 
byggkranar och halvfärdiga hus. Örebro 
växer så det knakar. Några nybyggda hus 
passerar och Roland Moberg parkerar bi-
len i området Sörbyängen och kvarteret 
Pärllöken, som är Örebrobostäders två 
första hus med självreglerande golvvärme. 

Det finns idag ett tiotal flerbostadshus i 
landet som har installerat självreglerande 
golvvärme som uppvärmningskälla. Kum-
labostäder var de som var först att testa 
tekniken, år 2010 blev kvarteret Sylen fär-
digbyggt. Örebrobostäder blev färdiga 
med sina första hus kort därefter, i februari 
2011 flyttade de första hyresgästerna in i 
kvarteret Pärllöken, som består av 24 lä-
genheter. 

– Pärllöken är ett hus som fungerat väl-
digt väl, säger Åke Eriksson, som följt med 
på visningen, med ett brett leende. 
Han är VVS-ingenjör och projektledare 
på Örebrobostäder sedan 14 år och är 
mycket positivt inställd till självreglerande 
golvvärme.

– Systemet är trögt men ger en jämn 
och stabil temperatur i lägenheten.  

 
Det är fredagen den trettonde november. 
På Ladugårdsängen i Örebro håller två 
nya flerbostadshus, som kallas kvarteret 
Gurkmejan på att byggas på en stor grus-
plan som omgärdas av metallstängsel. Det 
första våningsplanet är klart och installa-
tionsarbetet är i full gång. Flera kilometer 
golvvärmeslingor ligger utdragna på be-
tongbjälklaget. Värmeslingor som när ar-
betet är klart ska värma byggnaden, utan 
någon reglerutrustning. Värmen styrs istället 
av sig själv, tack vare en självreglerande effekt. 

Iförd en klargul reflexjacka visar Roland Moberg oss runt i ett grått 
och regnigt Örebro. Vi tittar på installationer av självreglerande golv-
värme. En uppvärmningsteknik som har testats i staden under några 
år med goda resultat, men som är ny och oprövad i övriga landet.

Golvvärmen som 
reglerar sig själv

TE X T: LOUISE ROSÉN FOTO :  TOBIAS STERNER

Roland Moberg
Konsult på Projek-
tengagemang.

Åke Eriksson
Örebrobostäder.
– Jag har testat 
tekniken och är 
mycket nöjd med 
den. Om systemet 
väljs föredrar jag 
bergvärme då det 
ger mest nytta.

Robert Andersson, montör på Radiator, påtalar vikten av försiktighet då golvvärme installeras. 

SÅ FUNGERAR DET 

Tekniken bygger på ett förenklat 
golvvärmesystem utan rumstermostater, som 
har ett konstant vätskeflöde i värmeslingorna. 
Framledningstemperaturen styrs mot utom-
hustemperaturen, oberoende av inomhus-
temperaturen. 

För att få systemet självreglerande utfor-
mas det så att temperaturskillnaden mellan 
önskad inomhustemperatur och värmesys-
temets temperatur är minimal, vilket uppnås 
genom att så lite isolerande material som 
möjligt läggs på betongen. Om vätskeflödet 
är stort och slingorna förläggs tätt i betongen 
förbättras självregleringen.

Den teoretiska forskningen om tekniken, som 
genomförts på Chalmers tekniska högskola, 
kompletterades nyligen med praktiska försök 
på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 
som visar att förenklade golvvärmesystem 
har en hög självreglerande effekt i välisolera-
de hus. Det innebär att rumstermostater blir 
mer eller mindre överflödiga i systemet. 

I välisolerade hus kan 80-90 procent av en 
extra intern värmelast utnyttjas. Detta beror 
på att temperaturdifferensen mellan det 
cirkulerande vattnet och innetemperaturen 
minskar då temperaturen ökar i rummet. 
Golvvärmesystemet minskar då samtidigt 
effektavgivningen i samma omfattning.

Ett självreglerande golvvärmesystem kostar ungefär lika mycket som ett 
radiatorsystem och är betydligt billigare att installera än ett konventionellt 
golvvärmesystem med termostater.

Tekniken är bara några år gammal och 
bygger på forskning vid Chalmers teknis-
ka högskola. Roland Moberg, konsult på 
Projektengagemang, hörde tidigt talas om 
tekniken och introducerade den i Örebro.

– Det finns många fördelar med själv-
reglerande golvvärme, säger han och lutar 
sig mot den gröna baracken på byggarbetsplat-
sen. 

Han berättar att den här tekniken drar 
lika mycket energi som ett radiatorsystem, 
men det går att flytta värmen lättare. Det 

blir en jämn temperatur i hela huset, en 
bra komfort och inga kalla golv. Kostna-
den för investeringen är dessutom ungefär 
lika som för ett radiatorsystem och betyd-
ligt billigare än ett vanligt golvvärmesys-
tem, eftersom regleringen saknas. En an-
nan fördel med tekniken handlar om ut-
torkning av plattan.  

– Om golvvärmen används för att torka 
ut byggnaden kan byggtiden kortas med 
flera månader och man kan tjäna en hel 
del pengar, istället för att hyra byggvärme. 

VIKTIGT MED PROVTRYCKNING 

Uppe på våningsplanet i ett av flerbostads-
husen där man valt att arbeta med ett för-
tillverkat bjälklag av betong möter Robert 
Andersson, ledande montör på rörfirman 
Radiator, upp. Han beskriver att det inte 
är någon skillnad i installationsarbetet då 
självreglerande golvvärme ska läggas, men 
han betonar att det generellt är viktigt att 
vara försiktig när golvvärme installeras i en 
byggnad. Eftersom golvvärmeslingorna 
läggs ut först på betongbjälklaget och det 
därefter ska dras el, vatten, avlopp samt 
ventilation på ytan, kommer flera personer 
att röra sig bredvid de ömtåliga slingorna.  

– Det går inte att komma ifrån att det 
ibland blir skador på slingorna. Men det 
upptäcker vi vid provtryckningen av golv-
värmesystemet, som vi gör innan vi gjuter 
igen bjälklaget, säger Robert Andersson 
med lätt sammanbitna läppar.
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Det är faktiskt de jämnaste vi har i vårt be-
stånd. 

Enligt Åke Eriksson är även hyresgäster-
na nöjda med klimatet. 

– Klimatmässigt är Pärllöken helt fan-
tastiskt. Temperaturen i lägenheten var 
konstant 21 grader, det var aldrig under 
eller över det. Även när det var som var-
mast, var det svalt inne, berättar Peter Kanat, 
tidigare hyresgäst, entusiastiskt på telefon. 

TEKNIKEN PASSAR INTE ALLA 

En nackdel med självreglerande golvvärme 
kan vara att den inte går att reglera indivi-
duellt. Roland Moberg berättar att hans 
största rädsla var att de boende skulle öpp-
na fönstren eftersom det är det enda sättet 

att reglera temperaturen. Men han har nu 
konstaterat att de inte verkar göra det, 
fönstren är inte öppna mer i dessa flerbo-
stadshus än i andra. 

– Jag tror dock inte att den här tekniken 
passar alla. Den passar till exempel inte för 
bostadsrätter där det ofta bor människor 
som bott i villa och som varit vana vid att 
kunna reglera sin värme  
individuellt, säger Roland Moberg. 

BERGVÄRME GER BÅDE VÄRME OCH KYLA 

Pärllöken är ett energieffektivt hus med 
bergvärme och solfångare, som har en 
köpt energianvändning på endast 30 kilo-
wattimmar per kvadratmeter och år. I det 
ingår belysning, motorvärmare, värme, 

varmvatten och kyla – det enda som inte 
ingår är hushållselen. 

Undercentralen ligger i ett eget litet hus 
på gården. När dörren öppnas dit hörs ett 
högt bullrande ljud från en odämpad ven-
tilationsfläkt. 

– Värmepumparna är hjärtat i under-
centralen, nästan ropar Roland Moberg 
för att överrösta fläktljudet, samtidigt som 
han pekar på de två värmepumparna som 
finns bakom ett rött skåp.  

Värmepumparna arbetar med olika 
temperaturer och olika köldmedier för att 
de ska bli så effektiva som möjligt. Den 
ena används för varmvatten och den andra 
för golvvärmesystemet. Värmepumpen till 
golvvärmen är extremt effektiv tack vare 

de låga temperaturerna som hålls i systemet, värmefak-
torn är så hög som sex (COP 6). Värmefaktorn för den 
andra värmepumpen är tre. Totalt har systemet åtta borr-
hål som är cirka 180 meter djupa. Sex av borrhålen an-
vänds för värmen och två för varmvattnet. 

– En stor fördel med bergvärmen är att den även kan 
användas för att producera kyla till husen, säger Roland 
Moberg entusiastiskt. Det behövs bara en värmeväxlare, 
sedan kostar kylan bara pumpelen, så det blir mycket bil-
ligt. När kylan tas ut återladdas dessutom borrhålen. 

FLER PROJEKT PÅ GÅNG 

Efter en stund tystnar fläkten. Rickard Bengtsson, som är 
drifttekniker på Örebrobostäder, tittar på skärmen vid 
reglercentralen och säger att det troligtvis beror på att 
temperaturen i undercentralen har sjunkit ner till sitt 
börvärde, på 23 grader. 

Rickard Bengtsson är också mycket positiv till golvvär-
men på Pärllöken och berättar att antalet felanmälningar 
på värmen är få, betydligt färre än i andra fastigheter. En-
ligt honom hade de dock lite problem i början, då varm-
vattnet inte räckte till på morgonen när alla duschade. 
Värmepumpen för varmvattnet var något underdimen-
sionerad, men detta har de löst med att sätta in en liten 
elberedare som spetsvärme. 

Problemet med varmvattnet är en orsak till att energi-
användningen på Pärllöken är högre än det beräknade, 
som skulle vara 23 kilowattimmar per kvadratmeter och 
år. En annan orsak är uttorkningen av den blöta lättbe-
tongen, som kräver mycket energi.

– Men energianvändningen minskar för varje år, säger Åke 
Eriksson hoppfullt och ler brett. 

Han tittar på Roland Moberg och berättar att de har 
ännu fler projekt med självreglerande golvvärme på gång. 
De håller på att projektera kvarteret Karmen vid järn-
vägsstationen, där Roland Moberg bland annat hjälper 
till att utreda möjligheterna att använda bergvärmepump 
som värmekälla.

Pärllöken byggdes år 2011 och är Örebrobostäders första hus med 
självreglerande golvvärme. Det är mycket energieffektivt då det både 
har bergvärme och solfångare. 

Värmepumparna är hjärtat i Pärllökens undercentral, berättar Roland Moberg. Värmepumpen för golvvärmen är extremt effektiv och har en värmefaktor på sex.

Dimensioneringen av självreglerande 
golvvärme sker på samma sätt som för 
vanliga radiatorer, rörsystemet anpassas 
efter rummets effektbehov. 

Enligt forskningen är det effektivast att förlägga 
golvvärmeslingorna i underkant betong. 

Då kan mest värme överföras till rummet, 
vilket är cirka sju watt per kvadratmeter 
med en grads temperaturskillnad. Om 
rummet i snitt kräver 20 watt per kvadrat-
meter innebär det att en temperaturskill-
nad på tre grader behövs för att värma 
rummet. 

Eftersom bjälklaget är oisolerat går 
värmen från slingorna både neråt och 
uppåt. För lägenheter med ekgolv går en 
tredjedel av värmen upp via golvet och 
två tredjedelar ner via taket på lägenheten 
under. Om man istället har plastmatta som 
golvmaterial är förhållandet cirka 50/50. 

OM DIMENSIONERING

rätt från 
början.

Sluta ta riSker med vattnet!   
www.säkervatten.se
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Felaktigt utförda vatten installationer 
orsakar en massa elände. Vattenskador, 
legionellasmitta och frysskador för att 
nämna några. 

Projektera VVS-installationen efter 
branschreglerna – för din säkerhets 
skull. Ha ditt på det torra och använd 
erfarenheten som regelverket ger.

På www.säkervatten.se hittar du 
Branschreglerna och de auktoriserade 
VVS-företagen nära dig.
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