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Takentreprenör: Protan Entreprenad AB Takteknik

Gemensamma
krafttag mot
machokulturen s  38

Protan etablerades för 75 år sedan, och är idag en av Europas ledande och innovativa takleverantörer. Genom mer än
40 år med takinnovation, har vi utvecklat och levererat tak för tuffa klimat över hela världen. Med stolthet leverar
vi takduk som skyddar och säkrar värden år efter år. Det handlar om att vara i framkant – båda inom teknologi och
kompetens. Vänligen kontakta oss i dag för mer information.

sale@protan.se
www.protan.se
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AKTUELLT OM TEKNIK OCH REGELVERK FÖR BYGGSVERIGE

URSVIKSSKOLAN I SUNDBYBERG

Tävlingsjuryn bestående av, Björn Edebrand, verksamhetschef för SBR (Sveriges Byggingenjörer AB), Emelie Holmberg
Arkitekt MSA och utbildad på Kungliga tekniska högskolan och RMIT, Jörgen Staf, VD och ägare av Olivgården
Fastighets AB samt Mikael Gerhardsson, affärsutvecklare och planchef för Kilenkrysset AB, har haft ett intensivt men
roligt uppdrag med att kora vinnaren i tävlingen. Vi hade fått in många bra och vitt skilda bidrag när juryn fick till
uppdrag att välja ut tre som skulle gå vidare i första omgången för att i andra och sista omgången
kora en slutgiltig vinnare. Läs mer om tävlingen och motiveringen till det vinnande bidraget på:
http://www.protan.se/takduk-och-tatskikt/sveriges-finaste-tak/
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”GOD SAMVERKAN
GAV 100 PROCENTS
NÖJDHET”
Björn Schenholm,
fastighetschef

Under renoveringen av
kvarteret Landsfogden

Pontus ska höja statusen
för yrkesutbildningen
TEMA BYGGPROCESSEN

Högt betyg för
BIM på nya Karolinska
Årets bygge –
en mötesplats i samverkan
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Våtrumsskivan
mot mögel och
fukt ger ett
hållbart
byggande
Hållbart byggande ställer ett antal krav. Ett av dem är att ingående
material fungerar i byggnadens alla
faser och håller för många års användning.
Fukt och mögel är två av de största
utmaningarna. Det gäller i synnerhet våtrum, där sprickor i ytskiktet
kan leda till mögel, allergier och
miljöbelastande reparationer.
Våtrumsskivan Glasroc H Ocean är
till 100 procent återvinningsbar och
passar i alla våtzoner, vid nybyggnad, renovering och ombyggnad.

Glasroc H Ocean ett tryggt
och torrt val när du ska bygga
nytt eller renovera.

– En del kallar det lite hånfullt för att ”gulla” med hyresgästerna. Jag menar att god samverkan mellan samtliga inblandade är det som gör ett renoveringsprojekt
lyckat, säger fastighetschefen Björn Schenholm, här i ett hjärtligt samtal med Birgit Elfstrand på balkongen.

TOTAL SAMVERKAN GER BÄSTA PROCESSEN
Att renovera bostäder är att bli delaktig i andra människors liv. Med buller och bång
och byggdamm vänder man upp och ner på deras tillvaro under en längre tid.
Men det går att nå 100 procents nöjdhet mitt under pågående arbete.
Läs om kvarteret Landsfogden.
T E X T A N N A - K L A R A A S P E G R E N F OTO T O B I A S S T E R N E R

Den första vårsolen letar sig ner på
innergården i kvarteret Landsfogden, i
Bagarmossen, Stockholm. Det kunde varit
1954, då hyreshusen var nybyggda, för de
ser precis likadana ut igen.
Ingen kan se att husen ”svällt” ett
ansenligt antal centimeter efter en
omfattande renovering, eftersom fönster
och detaljer har flyttats ut lika mycket.
Fasadernas färger är lika starka och klara
som då – det enda som ännu inte riktigt
kommer till sin rätt är terrasiten med
glimmer. Det dröjer något år innan den
glimrande effekten verkligen syns på ytan.

www.gyproc.se
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STORT RENOVERINGSBEHOV

Innan Fastighetsägaren Einar Mattsson
AB påbörjade renoveringen 2013, var
Kvarteret Landsfogden i dåligt skick och
energiförlusterna stora. Husen var i behov
av stambyte och uppfräschning både
in- och utvändigt. Klimatskalet behövde
tilläggsisoleras, fönstren och ventilationssystemet bytas.
– Egentligen skulle man ha sålt det rakt
av, men det kunde vi inte av affektionsskäl.
Landsfogden var bland de allra första hus
som byggherre Mattsson själv byggde. De
var i originalskick och dessutom blåmärk-

ta, vilket betyder att karaktären måste
bevaras vid en renovering. Och skulle vi
inte sälja så skulle vi istället se till att de
står i hundra åt till! Det var vår ambition.
En förvaltares våta dröm, som Björn
Schenholm uttrycker det.
Björn Schenholm är chef för Fastighetsförvaltning på Einar Mattsson Fastigheter.
Han var minst sagt en nyckelspelare i den
omfattande renoveringen.
TOTALENTREPRENAD MED SAMVERKAN

Målet med renoveringen av Kvarteret
Landsfogden blev att arbeta fram en
27
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»Egentligen skulle man ha sålt
det rakt av, men det kunde vi
inte av affektionsskäl.«
Björn Schenholm, Einar Mattsson Fastigheter

Landsfogden går en ny vår till mötes. Ingen kan se att husen byggts på med cirka femton centimeter runt om – allt är gjort så att originalestetiken ska bevaras.

KVARTERET LANDSFOGDEN
Var: Bagarmossen, Stockholm
När: Byggår 1953-54
Byggherre: Einar Mattsson Fastighetsaktiebolag.
Byggentreprenör:
Einar Mattsson Byggnads.
Entreprenadform:
ABT 06 Totalentreprenad med samverkan.
Antal lägenheter: 90
Energi före: 224 kWh /m2
Energi efter: Preliminärt 90 kWh/m2 Inkl
varm vatten exkl ca 45 kWh/m2

ROT-modell som går att använda också i
det övriga beståndet från samma tid.
Einar Mattsson Fastighets skrev ett avtal
gällande en totalentreprenad i samverkan
med Einar Mattsson Byggnads – ett
okomplicerat förfarande eftersom de är
inom samma koncern. Mer ovanligt var
nästa drag: avtalet kopierades så att
samverkan även gällde underentreprenörerna
för rör, fasad, el och luft.
Därefter jobbade de i en samverkansgrupp med beställare, totalentreprenör
och underentreprenörer.
– Det är första gången vi gjort så, men
för oss var det en förutsättning. Alla skulle
vara lika involverade och därmed också
lika engagerade för att lyckas med renoveringen, säger Björn Schenholm.

Hyra före: 1010kr/m2
Hyra efter: 1400kr/m2 för minimalt
åtgärder med max utfall för lägenhet
1480kr/m2
Totalkostnad: 135 miljoner inkl allt även
underhåll och standardhöjningar
Budget: Bygget 62 milj, utfall 59 miljoner
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GRILLFEST MED HYRESGÄSTER OCH VD

Renoveringsarbetet av husen blev
omfattande. För att lyckas gjorde projektgruppen det som blir allt vanligare i
renoveringssammanhang; de riktade
uppmärksamheten mot de boende och
skapade hyresgästsamverkan.
– Vi började med att berätta precis vad
vi skulle göra med huset och varför.
Vi visade bilder från när husen var

nybyggda och berättade om livet på gården genom åren. Det visade sig vara tre
familjer som bott där sedan husen byggdes
och de blev de allra bästa ambassadörerna
för att husen återigen skulle bli fina och
funktionella.
Efter bara två veckor hade projektet fått
100 procents hyresgästgodkännande, men
Björn Schenholm och hans kollegor
släppte inte taget om hyresgästerna för det.
De fortsatte dialogen och var närvarande i
kvarteret genom hela renoveringen.
– Vi ordnade alla möjliga slags sammankomster. Det var grillfest, sommarbuffé
och glöggkalas och dit kom alla!
Hyresgästerna, VD för Einar Mattsson
Fastighets AB, byggledning och hantverkare.
Det var mycket uppskattat och det gjorde
jobbet enklare och resultatet bättre, konstaterar Björn Schenholm och tillägger:
– Investerad tid är vunnen tid.

Alla detaljer som portar, fönster, takfötter har flyttats ut i proportion
till den nya klimatsskalslösningen.

Han kommunicerade med varenda
person som var i närheten av byggarbetsplatsen. Han säkerställde att alla nåtts av
information om vad som gällde. Han
skapade personprofiler bland entreprenörerna för att hittad det perfekta teamet och
för att hitta potentiella konfliktytor för att
avvärja problem innan de ens uppstod.
– Är det samverkan så är det. Alla ska
vara med till 100 procent. Då gäller det att
skapa ett klimat som uppmuntrar till att
alla tar egna initiativ, kommer med förslag
och ger en projektkollega en hand när det
behövs – även om man inte är inom
samma skrå. Och det fungerade jättebra!
menar Björn Schenholm.

BÄTTRE LÖNSAMHET OCH ARBETSKLIMAT

Det fungerade också bra för hyresgästerna
visade det sig. I en undersökning som
fastighetsägaren gjorde mitt under
pågående totalrenoveringen fick de hundraprocentig nöjdhet bland hyresgästerna.
Tämligen unikt i ett så stort projekt
som också innebar evakuering under nio
månader till huset tvärsöver gården. Det
låg ett mycket noggrant och närvarande
arbete bakom.
Den unika samverkansformen med
likvärdiga avtal även för underentreprenörerna var en annan avgörande faktor för
att kvarteret Landsfogden blev en så lyckad
renovering. Tack vare den kunde man därför

mycket tidigt i renoveringsprocessen –
med den samlade kompetensen och med
det engagemang som samverkansinitiativet hade bäddat för – hitta lösningen för
just dessa hus.
– Det är attityder man måste jobba
med. Min ambition var att det skulle vara
roligt för alla inblandade att gå till jobbet,
man skulle längta till Landsfogden.
Underentreprenörerna tyckte att
samverkan ledde dem till bättre lönsamhet
och bättre arbetsklimat. Flera av dem
arbetar redan i andra projekt hos oss.

PERSONPROFILER FÖR BÄSTA TEAM

Men Björn Schenholm nöjde sig inte med
de boende. Han drog en dialogcirkel runt
hela projektet inklusive fastighetsägare,
projektledning, entreprenörer och alla
utförare.
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En dubbel fönsterbräda – det är resultatet av att väggarna blev tjockare
och fönstren flyttades ut. Den nya är tillverkade av samma sten som den
gamla för största möjliga likhet och omsorg om det befintliga.
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– Varför kosta på stålboxar som bara klipps upp och är jättedyra att laga
när träförråden fungerar bra? De är billiga att laga och det är lätt att slå i
en spik när du vill hänga upp något, säger Björn Schenholm.
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HÖGSTA BETYG FÖR BIM
PÅ NYA KAROLINSKA
BIM har varit ett mycket bra och nödvändigt hjälpmedel vid byggnationen av
Nya Karolinska Solna, NKS. Det anser flera av aktörerna i projektet.
T E X T L O U I S E R O S É N F OTO T O B I A S S T E R N E R

Nya Karolinska Solna, NKS, är Sveriges
största BIM-projekt. För snart sex år
sedan påbörjades byggnationen av det nya
universitetssjukhuset som ska vara helt
färdigt år 2018. För att hålla koll på informationen i projektet, som är extremt stort,
teknikintensivt och komplicerat, har
beställaren Stockholm läns landsting, SLL,
ställt krav på att Byggnads Informations
Modeller, BIM, ska genomsyra i stort sett
allt i projektet. BIM ska användas av alla
aktörer i projektet, såväl arkitekt,
projektör, entreprenör som förvaltare,
med förhoppningen om att det ska säkra
kvaliteten, tidplanen i projektet och skapa
ett effektivt utnyttjande av resurserna.
Nu har arbetet med BIM pågått i några
år, projekteringen är i princip färdig och
den första delen av sjukhuset ska lämnas
över till SLL i sommar. Det är därför dags
att följa upp hur arbetet har gått, vad som
har varit svårt och
vad som kan förbättras till andra projekt.
– BIM-arbetet
fungerar, det ser vi
nu, berättar Adina
Jägbeck, IT-teknisk
expert på Skanska
Health Care som är
totalentreprenör i
Adina Jägbeck,
projektet.
Skanska Health Care
De ansvarar för att
projektera, bygga och dokumentera
sjukhuset så att den andra parten i
projektet, Coor Service Management, kan
utföra sin del av uppgiften och förvalta
byggnaden effektivt under de 25 år som

Rickard Carlsson, projektledare på TKI är en av många entreprenörer på NKS som har med sig läsplatta som ett komplement till pappersritningarna för att få en
bättre förståelse för byggnaden, med hjälp av en 3D-visualisering.
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avtalet med landstinget omfattar.
Adina Jägbeck har varit med i projektet
från början och suttit med i BIM-gruppen
som tog fram riktlinjerna för BIM.
Hon tror inte att installationerna på NKS
hade kunnat genomföras utan BIM.
– Det hade inte gått att få ihop det,
eftersom ungefär 40 procent av husets
volym består av installationsutrymmen.
3D-VISUALISERING GER FÖRSTÅELSE

3D-visualiseringen som arkitekterna
och projektörerna levererar tillsammans
med sina ritningar ger alla i projektet en
bra förståelse för byggnaden.
Många entreprenörer har med sig läsplattor ut på arbetsplatsen för att kunna titta
på 3D-visualiseringen, som ett
komplement till pappersritningarna för
att lättare förstå hur installationerna är
tänkta att lösas.
– Verktyget har varit väldigt bra, det
fungerar, berättar Lars Pälvärinne, som är
Skanskas representant för ventilationsentreprenaden.
3D-visualiseringen, i form av en
Navisworks-fil, ger användaren en
möjlighet att ”stå i rummet, snurra runt
och få en bild av hur det kommer att se ut
i verkligheten”. Detta verktyg underlättar
samordningen i projektet.
– Under projekteringen tittade
BIM-gruppen på Navisworks-filerna för
att upptäcka eventuella krockar och för att
kontrollera att allt såg bra ut, berättar
Adina Jägbeck.
Lars Pälvärinne anser att BIM är ett bra
redskap för att hålla ordning på allt i
35

TEMA: BYGGPROCESSEN
projektet. De använder BIM-modellen för
att leta fel, se vad som saknas och vad som
måste rättas till. Men det är inte bara
Navisworks-filen som används för detta.
BIM-modellen används även för att ta
fram fel-listor. Genom att ställa frågor till
modellen kan filtreringsbara excel-listor
tas fram och ritningar kan visa exakt var
felen finns, tack vare ett krav på
märksystem som ställs i projektet.
– Alla objekt som har intresse för
förvaltningen ska märkas med ett
individuellt ID. Det handlar om en halv
miljon objekt som ska märkas, vilket har
varit en utmaning i projektet, och som
hade varit svårt att lösa utan BIM, säger
Adina Jägbeck.
NÖDVÄNDIGT OCH BRA HJÄLPMEDEL

Flera databaser används för att hantera
och sortera informationen i
NKS-projektet. På arkitektsidan finns
databaser för rumsbeskrivning, dörrar,
inredning samt en databas för revideringshantering. Alla databaserna är kopplade
till arkitektmodellen. Externt finns det
även en databas för funktionskrav
per rum.
– Man får ett bra grepp om hela
projektet då allt hänger ihop. Alla ingående
delar i modellen kan kontrolleras på ett
effektivt sätt, berättar Jan-Eric Lindgren,
arkitekt på White Tengbom Team, och
som har varit med i projektet nästan från
start.
Jan-Eric Lindgren anser att BIM är ett

TEMA: BYGGPROCESSEN
nödvändigt och bra hjälpmedel för att
hantera den stora informationsmängden i
projektet och ser idag inget annat sätt att
arbeta på.
– För mig finns nog ingen väg tillbaka.
Det är stora fördelar med BIM, och det är
intressant.
Det finns dock
självklart saker som
kan förbättras med
BIM. Jan-Eric
Lindgren anser att
databaserna behöver
utvecklas mer, bli
mer flexibla och
användarvänliga.
Versionshanteringen
Jan-Eric Lindgren,
av CAD-programmen
White Tengbom Team
är något man också
får se upp med, alla i projektet bör helst
följas åt kring detta.
FICK VÄLJA PRODUKTER UR VERKTYGSLÅDA

Arkitektens och projektörernas arbete
med BIM skiljer sig åt en de . Tidigt i
projektet togs ett beslut att aktörerna skulle
få arbeta i olika programvaror vilket till
exempel innebär att arkitekterna ritar i
Revit och projektörerna i AutoCAD.
Modellerna sparas dock på en gemensam
filserver. Konverteringen mellan
CAD-modellerna har fungerat, men det
har inte varit helt problemfritt.
– Mjukvarorna pratar dåligt med
varandra. Vi har lagt mycket tid på import
och export av modeller och det har krävts

Rätt använt är BIM ett kraftfullt projekteringsverktyg men det ska ligga på rätt nivå för aktuellt projekt,
menar Anders Kedbrant på Sweco.
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VAD ÄR BIM?

NKS-PROJEKTET

BIM tolkas på lite olika sätt i branschen,
då det finns olika nivåer av
BIM-användning. På NKS används den
fullt ut i projektet, vilket innebär att även
förvaltningen ska nyttja BIM.
BIM står enligt BIM Alliance för:

• Byggtiden är 2010–2018.
• Verksamhetsarean (BTA) för
nybyggnationen är cirka 330 000 m2
• Stockholms läns landsting är
beställare och ägare.
• Skanska bygger och är
totalentreprenör.
• Höga miljökrav ställs i projektets alla
led.
• Byggkostnaden är 14,5 miljarder kronor enligt det ursprungliga avtalet.
• Avtalstiden är på 30 år och
kostnaden kommer totalt att uppgå till
cirka 52 miljarder kronor, vilket avser
byggkostnader, finansiering, underhåll
och drift samt servicetjänster under hela
avtalstiden.

• Building Information Model – den eller
de modeller som utgör en digital
objektbaserad representation av en
byggnad eller anläggning
• Building Information Modeling – ett
arbetssätt, det vill säga processen att
skapa och använda en eller flera byggnadsinformationsmodeller i bygg- eller
anläggningsprocessen
David Möller, BIM-samordnare på
Sweco sammanfattar BIM så här:
– BIM är ett sätt att samla och strukturera information och koppla det till sina
3D-modeller.

mycket handpåläggning, berättar David
Möller, BIM-samordnare på Sweco/ÅF.
När det gäller installationer är det
standard med produktdatabaser, de ingår i
CAD-programmen. All information finns
i CAD-ritningen, vilket innebär att de
flesta beräkningarna utförs direkt i programmet såsom ljudberäkningar, tryckfallsberäkningar och flödesberäkningar.
– Så har projekteringen gått till ända
sedan vi började rita i MagiCAD för flera
år sedan. Skillnaden i det här projektet är
att vi har lagt in mer information om
produkterna, berättar Thomas Johansson
på Sweco i Gävle, en av cirka 250
projektörer i landet som har ritat
installation på NKS.
Han menar att arbetet på NKS inte är
så annorlunda för den enskilda
projektören, eftersom BIM-arbetet har
delats upp i olika grupper på grund av
projektets storlek. Om en projektör
saknade en produkt i databasen var det till
exempel en särskild grupp som såg till att
produkten granskades och lades till i
produktdatabasen.
– Eftersom alla ”typ-objekt” skapades
av en central BIM-grupp, och ingen
enskild projektör fick skapa egna, hade vi
stenkoll på att alla objekt som användes
uppfyllde alla krav i projektet, och att de
fick korrekt information på sig, säger
David Möller och fortsätter:
– Det finns många fördelar med att
använda BIM. Det är enklare att förstå, vi
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I slutet av 2016 kommer de första patienterna att tas emot på det nya moderna universitetssjukhuset.

får komprimerade och bättre lösningar
och kvalitetskontrollen blir genomgående
hög. Självklart har det uppstått svårigheter
under BIM-arbetet men inget som inte
har gått att lösa.
FÖRBÄTTRINGSPOTENTIALEN ÄR STOR

projektet tillräckligt noggrant.
Anders Kedbrant anser att förbättringspotentialen i BIM-arbetet är stor, nästan
allt kan förbättras. Ritverktygen är
trubbiga och beräkningsprogramvarorna
som finns i CAD-systemen är osäkra.
Sweco/ÅF har vid granskning upptäckt att
programmen inte räknar rätt vid
komplicerade beräkningar och har därför
under projektet utvecklat egna
programvaror som klarar av detta.

Anders Kedbrant från Sweco är ansvarig
för all teknisk design på sjukhuset, förutom gas och sprinkler, och är länken
mellan design och produktion.
– Med hjälp av BIM har vi fått ett bättre
FÖRVALTNINGEN HAR STÖRST NYTTA AV BIM
och säkrare underlag för entreprenören att
De viktigaste fördelarna med BIM finns
jobba efter, som till stor del är krockfritt.
på förvaltningssidan. Ur BIM-modellen
Han anser att BIM-arbetet har fungerat
kan förvaltningen få unik information om
bra och att det är ett kraftfullt
objekten på sjukhuset, vilket kan spara
projekteringsverktyg, men poängterar
mycket tid. Underhållsrutiner kan till
samtidigt att det ska vara rätt använt och
exempel skapas då det går att få
ligga på rätt nivå för aktuellt projekt. Han
information om vilka komponenter som
berättar om flera problem och svagheter
finns var och hur de ska skötas.
som har uppstått under arbetet på NKS.
– Tack vare BIM-modellen kan
Bland annat har systemen och
förvaltningen följa upp tekniksystemen
program-varorna inte varit tillräckligt bra
som energiförbrukningar, återvinningsoch de har därför krävt en hel del
grader samt alla temperaturer, så att
utveckling. Han anser även att projektöexempelvis risker för legionella kan
rerna är en svag länk.
begränsas, säger
– Oerfarna
Anders Kedbrant.
projektörer litar »Med hjälp av BIM har vi
fått ett bättre och säkrare
Utmaningen för
för mycket på
förvaltningen
är att
programmen
underlag för entreprenören
hantera och sortera
och ifrågasätter
att jobba efter.«
informationen ur
inte resultaten.
Anders Kedbrant, Sweco
BIM-modellen på
De ser inte
ett bra sätt. Förutsättningarna för detta är
uppenbara fel, det är en fara.
goda på NKS då förvaltningen har varit
En annan fara är att projektörerna inte
involverad från start.
arbetar tillräckligt bra i modellen.
– Det har krävts mycket funderingar för
De tar inte tillräcklig hänsyn till andra
att använda rätt information ur
installationer och definierar inte
BIM-modellen, berättar Peter
installationshöjderna som angivits för
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Westhammar på Coor Service Management AB, som är ansvariga för drift och
underhåll av byggnaderna.
– Vi bygger system efter information ur
BIM-modellen, mycket av arbetet är klart
men inte allt. Vi kommer dock att vara väl
förberedda då vi tar över anläggningen
eftersom vi har varit med under hela
arbetet. Vi hittar på sjukhuset och vi vet
hur systemen fungerar.
LÄRORIKT FÖR HELA BRANSCHEN

Peter Westhammar uppskattar att det blir
cirka 100 000 dokument för drift och
skötsel som är kopplade till BIM-modellen. Det handlar om produktdatablad,
driftkort, funktions- och apparatbeskrivningar, som entreprenörerna har
lagt in. Skanska har tillsammans med
Coor kontrollerat innehållet och sett till
att dokumenten har kopplats till rätt produkter, att den så kallade märksträngen är
rätt. Arbetet har dock inte varit helt enkelt.
– Att bygga märksträngen var en utmaning. En annan var den skiftande kvaliteten
på dokumenten som vi fick från
entreprenörerna, säger Peter Westhammar.
På det stora hela anser han dock att
samverkan och arbetet med
entreprenörerna har fungerat väldigt bra.
Han tror att projektet på NKS har varit
extremt lärorikt för hela branschen.
– Att uppfinna något är en utmaning.
Det tar mer tid och pengar, men i det
långa loppet kommer vi att tjäna på det.
Jag är helt övertygad om att det här är
framtiden.
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AMA-intro onlinekurs presenterades under konventet och intresset för kursen var stort.

"Vi behöver göra AMA tillgänglig
även på internationell nivå."
Erik Hellqvist, vd Svensk Byggtjänst

Jan Gilljam-Kroon på KRESP/PEAB berättade om sina erfarenheter som projekteringschef i projektet Mall of Scandinavia.

DIALOG OM AMA NU OCH I FRAMTIDEN
Hur kan referensverket AMA förbättras och vidareutvecklas på sikt?

under hösten ska vi påbörja revideringen
av AMA Hus samt göra en förstudie för
ett eventuellt framtagande av mät- och
ersättningsregler, MER, för el-sidan,
berättar Bo Samuelsson.

Detta var en av flera frågor som diskuterades under Svensk Byggtjänst och
Byggherrarnas AMA-konvent.
T E X T M I C A E L A N O R D B E R G F OTO T O B I A S S T E R N E R

– Vi står inför ett stort generationsskifte
och internationaliseringen i byggbranschen fortsätter att öka. Utvecklingen
inom samhällsbyggnad går snabbare än
någonsin. Det är viktigt att vi bygger
mycket, smart och kostnadseffektivt men
samtidigt viktigt att vi inte ger avkall på
kvalitén.
Med dessa ord inledde moderatorn
Anna Bellman, Svensk Byggtjänst och
Byggherrarnas AMA-konvent på Nalen i
Stockholm.
EFFEKTIVITET OCH KVALITET I FOKUS

Förmiddagen inleddes med en interaktiv
frågestund där deltagarna fick frågor om
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AMA som man svarade på i sina mobiler.
En av frågorna var; är det viktigt att AMA
blir mer internationellt anpassad? Majoriteten av deltagarna svarade ja och nämnde
att en engelsk översättning vore bra, något
som Svensk Byggtjänsts vd Erik Hellqvist
också höll med om. Men han nämnde även
att vi inte får glömma att det finns många i
byggbranschen som inte kan engelska.
– Där måste vi tänka ett steg till och
använda nya kanaler för att göra AMA
tillgänglig även på internationell nivå, det
kan vara i rörlig bild, som exempelvis
genom instruktionsfilmer, förklarar Erik
Hellqvist och nämner att AMA:s nya
grundkurs ”AMA-intro onlinekurs” är ett

Moderator för dagen var Anna Bellman.

utmärkt exempel. Och mer är på gång,
förklarar han.
KOMMANDE AMA-PROJEKT

Andra som talade under förmiddagen var
Mats Werner, konsult och AMA-expert,
Stefan Engdahl, planeringsdirektör på
Trafikverket och styrelseordförande i
Byggherrarna. Bo Samuelsson, redaktör
och projektledare på AMA-redaktionen,
berättade om kommande och pågående
AMA-projekt.
– Vi ska titta på förutsättningarna för
att ta fram en engelsk översättning av
AMA Anläggning 17, i så fall blir det den
första tekniska AMA som översätts. Och
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MALL OF SCANDINAVIA OCH NORRA LÄNKEN

Eftermiddagen innehöll två parallella spår
som utgick från två konkreta och aktuella
projekt, ett inom husbyggnad och ett inom anläggning. Husbyggnadsprojektet var
Mall of Scandinavia. Talare var bland
annat projektchefen Jonatan Carlring och
projekteringsc hefen Jan Gilljam-Kroon.
– När man planerade Mall of Scandinavia
ville man skapa något stort. Visionen var
”unexpected shopping”. Arkitekturen och
vad butikerna uttrycker (gestaltar sig som)
är viktigt för ett köpcentrum. Det ställer
stora krav på butikerna, de kan inte göra
”copy–paste” på sina andra butiker, säger
Jonatan Carlring på Unibail-Rodamco.
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– Det är svårt att tillämpa AMA på en
produkt som baseras på en vision och som
är så komplex. AMA kan inte tillämpas på
designen, det finns inget sådant avsnitt i
AMA, förklarar Jan Gilljam-Kroon på
KRESP/PEAB.
Anläggningsprojektet var Norra Länken.
Talare var Håkan Andersson, Trafikverket,
som varit projektledare för flera delprojekt
i Norra Länken samt Fredrik Asklund,
projektledare och grundläggningsentreprenör på Züblin Scandinavia, som
jobbat med flera entreprenader i Norra
Länken.
REFLEKTIONER FRÅN DELTAGARE

Frida Persson, byggnadsingenjör på Bau
Arkitekter och medverkande i Svensk
Byggtjänsts nätverk Unga talanger,
sammanfattar dagen som en bra och
lärorik dag med flera intressanta
föreläsningar.

– Många av föreläsarna har poängterat
hur viktigt det är att alla i byggprocessen
blir medvetna om hur viktig AMA är. Och
att det är viktigt när man projekterar att
man tar hjälp av AMA för att säkerställa
att det är en inom branschen
överenskommen nivå på utförande av
arbete, säger Frida Persson.
Caroline Jödahl, också hon byggnadsingenjör på Bau Arkitekter, sammanfattar
dagen enligt följande:
– Man har lärt sig att det pågår en
diskussion om AMA:s roll i projekt, att
det finns kunskapsbrister i alla led och att
det är komplext att skriva beskrivningar
enligt AMA. Beskrivningen är ett viktigt
dokument i projektet och därför borde
man ha större koll på det i alla led, säger
Caroline Jödahl.
AMA-konventet lockade totalt 160
personer och var det första i sitt slag.
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SÅ SKA PONTUS HÖJA STATUSEN
FÖR YRKESUTBILDNINGEN
Med en bakgrund som yrkeslärare och elektriker har
Pontus Slättman användbara erfarenheter för sitt nya jobb.
Som vd för Worldskills Sweden är årets stora uppgift att
höja yrkesutbildningens status och kvalitet.

T E X T A N N A H E D E N R U D F OTO T O B I A S S T E R N E R & V I K T O R F R E M L I N G

Pontus Slättman jobbar för att synliggöra yrkesutbildningarna i media. I år kommer yrkes-EM för första gången anordnas i Sverige. Svenska landslaget har vid
dem senaste mästerskapen, VM i São Paulo 2015 samt EM i Lille 2014, belönats med flera medaljer.
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PONTUS SLÄTTMAN
Ålder: 35 år.
Familj: Gift och har två barn.
Gör: vd för Worldskills Sweden,
tidigare yrkeslärare och elektriker.
Har även arbetat med utbildningsoch rekryteringsfrågor på EIO.

» Kanske vet inte alla om att de kan välja
till kurser på yrkesgymnasiet och få
behörighet till högskolan «

R

egeringen, Svenskt
Näringsliv och LO
har gemensamt
satsat 33 miljoner
kronor med syfte att
få fler ungdomar att
välja de yrkesinriktade gymnasieutbildningarna
framöver. I och med detta har 2016 utsetts
till ”Yrkesutbildningens år”.
Regeringen har föreslagit ytterligare
medel i budgetpropositionen för att få fler
behöriga yrkeslärare, en förbättrad studieoch yrkesvägledning och en stärkt
samverkan mellan arbetslivet och skolan.
HAR SJÄLV ARBETAT SOM YRKESLÄRARE

Av de 33 miljonerna investerar Svenskt
Näringsliv och LO 13 miljoner kronor i
det gemensamt ägda bolaget Worldskills
Sweden. Detta betyder att de nu kan
utöka sin personal och satsa på en mängd
aktiviteter för att synliggöra möjligheterna
och öka kvaliteten i yrkesutbildningarna.
Vi träffar nya vd:n Pontus Slättman på
kontoret i Sollentuna utanför Stockholm.
Hans bakgrund kunde inte vara mer
lämplig när han nu ska ge sig på uppgiften
44

att höja attraktionskraften för yrkesutbildningen.
Pontus Slättman gick själv på yrkesgymnasium, el- och energiprogrammet i
Nybro i Småland där han växte upp.
Efter det arbetade han som elektriker i fyra
år och tog sedan steget över till att bli yrkeslärare.
– Under tiden fram till jag blev färdig
lärare arbetade jag på dagarna och
studerade samtidigt på kvällar och helger.
Sedan började jag arbeta som lärare på
Åkrahällskolan, samma skola där jag själv
varit elev.
När jag frågar vad han tyckte var bäst
med läraryrket svarar han att det var att få
arbeta med ungdomar och se dem växa.
Just gymnasietiden är ju en tid i livet när
det händer mycket och man söker sin
identitet inför vuxenblivandet och
utmaningen att komma ut i arbetslivet.
Pontus Slättman berättar om ett av de
häftigaste ögonblicken från sin tid som
yrkeslärare, som han fortfarande minns
mycket tydligt. Det var en kille som inte
hade det så lätt för sig i skolan. Han hade
viljan och engagemanget, men det gick
trögt.
– Det här tillfället kämpade han med

Fritid: Gillar allt som går snabbt;
skidåkning, köra mc och båt.
Annars umgås med vänner och
familjen.
Brinner för: Att öka yrkesutbildningens attraktionskraft och
kvalitet.

motorstyrningen och att översätta ett
styrkretsschema till praktiken av ett
kretskort. Jag minns fortfarande när
poletten trillade ner och han till slut fick
det att funka. Han andades ut och sa högt
"Aha", och där vände det för honom.
– Som lärare får jag vara med och se hur
det efter tre år kom ut killar och tjejer som
var redo för arbetslivet på ett helt annat
sätt än när de började gymnasiet, säger
Pontus Slättman.
LÅG STATUS MEN LÄTT ATT FÅ JOBB

Satsningen på Yrkesutbildningens år ska
vända den negativa utveckling som yrkesprogrammen på gymnasiet visar. Det mer
långsiktiga målet är att möta arbetsmarknadens efterfrågan på yrkesutbildad
arbetskraft, säger Aida Hadzialic,
gymnasie- och kunskapsminister under en
pressträff när satsningen offentliggjordes.
– Vi måste berätta att de här eleverna
och programmen är helt avgörande för
den svenska välfärden, näringslivet,
industrin och exporten, sa Aida Hadzialic.
Andelen sökande till yrkesprogram i
Sverige har gått ner från 36 till 26 procent
bara mellan 2011 och 2014. Det kan
jämföras med grannlandet Finland där de
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Det bästa med att arbeta som yrkeslärare är att få se ungdomar växa, säger Pontus Slättman, som nu vill vända den negativa utvecklingen som
yrkesprogrammen visar idag.
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Årets bästa boktips!
En ny gnistrande skildring.

WORLD SKILLS
I styrelsen för Worldskills Sweden
sitter bland annat Skolverket,
YH-myndigheten och
utbildningsdepartementet.

20

miljoner avsätter
regeringen för att höja
yrkesutbildningarnas
attraktionskraft.

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.

Svenskt näringsliv och LO satsar 13
miljoner kronor till det gemensamt
ägda bolaget Worldskills Sweden.

Beställ på byggtjanst.se

Under året genomförs olika projekt
som Yrkes-SM i maj och Yrkes-EM i
december som hålls för första gången
i Sverige.
Här tävlar Pontus Slättman i VM 2003. Några av tävlingsmomenten var programmering av styrsystem och
elinstallationer i villa. Till höger i bild, domaren Jan-Äke Lundh. Foto: Privat

har mellan 40 och 50 procent sökande.
– Något åt det hållet vore ju inte helt fel
att nå upp till även i Sverige.
Worldskills Sweden har gjort en
undersökning via SIFO och
Ungdomsbarometern om
yrkesutbildningarnas attraktionskraft.
Den visar att många förknippar
utbildningen med att man får jobb, men
att statusen är låg. En uppgift de nu ska
arbeta vidare med är att sprida
information om olika karriärvägar och
utvecklingsmöjligheter, bland annat att
man efter yrkesutbildningen kan starta ett
eget företag eller arbeta utomlands.
– Kanske vet inte alla om att de kan
välja till kurser på yrkesgymnasiet och på
så sätt få behörighet till högskolan,
funderar Pontus Slättman.
SYNLIGGÖRA YRKESPROGRAMMEN

Nyligen avslutades den digitala
kampanjen "Din talang” som var riktad
mot de som nu gör sitt gymnasieval.
Under resten av 2016 finns ett smörgåsbord av olika projekt.
– Vi kommer att synliggöra yrkesprogrammen i media och sociala medier
och kora årets yrkeslärare. Sedan blir det
Yrkes-SM i maj och Yrkes-EM i
december, vilket blir första gången som
tävlingen anordnas i Sverige.
Pontus Slättman tävlade själv under
46

+

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 AMAnytt. Du har den alltid med dig och
du kan använda den i alla typer av
enheter.

gymnasietiden och vann elbranschens
uttagstävling 2002 och fick sedan vara
med och tävla i VM i Schweiz 2003.
– Jag tog ingen medalj utan hamnade
på en sjunde plats. Men jag fick en bra
introduktion till yrkestävlingarna. Två år
senare var jag med som domare i Finland
och sedan som teknisk delegat för
Worldskills Sweden som samordnare för
domargruppen.
Det häftiga med Worldskills Sweden
som plattform är att så väldigt många
olika branscher är med. Yrkestävlingarna
är inget mål i sig utan det är mer ett medel
för att arbeta med de här frågorna, säger
Pontus Slättman.
DE NYANLÄNDA FLYKTINGARNA

På frågan om de tagit upp den aktuella
situationen med de nyanlända
flyktingarna och om hur det kan påverka
yrkesutbildningarna, svarar han:
– Ja, vi har börjat prata lite om det, det
finns med som en punkt på dagordningen.
Indirekt kommer det ju att påverka
utbildningen, till exempel för de
ensamkommande flyktingbarnen.
Idag finns till exempel beskrivningar av
de olika yrkesutbildningarna på svenska
och engelska men en diskussion förs nu
om dessa skulle kompletteras med flera
språk som till exempel arabiska.
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GRÖNA MILJÖER

Brist på gamla träd hotar den
biologiska mångfalden
Många träd längs med landets vägar avverkas för tidigt, något som
hotar den biologiska mångfalden. Det menar Nicklas Jansson,
huvudförfattare till den nya skriften ”Vägarnas träd”.
T E X T: M I C A E L A N O R D B E R G

Träd är värdefulla ur många perspektiv;
kulturhistoriskt, estetiskt, ekonomiskt, socialt och biologiskt. I skriften ”Vägarnas
träd” utgiven av Centrum för biologisk
mångfald, CBM, fokuserar man främst på
de biologiska värdena av olika träd- och
buskarter men informerar även om
säkerhet och skötsel. De träd man valt att
rikta in sig på är träd som står längs med
eller i anslutning till våra vägar och andra
transportleder.
– I många fall återfinns dessa som
alléträd men ibland även i andra typer av
miljöer där vägar passerar som inne i
städer och i parker, berättar
Nicklas Jansson, huvudförfattare till
skriften ”Vägarnas träd”. Till vardags
jobbar han på Länsstyrelsen Östergötland
som trädexpert och naturvårdare men
även som forskare kring ädellövträdens
insektsliv, på Linköpings Universitet.
STOR BRIST PÅ GAMLA TRÄD

Idag råder det en stor brist på gamla träd i
vårt landskap. Dessa träd är extra värdefulla
för den biologiska mångfalden och utgör
VÄGARNAS TRÄD

en hemvist för en mängd arter som hotade
lavar, mossor, svampar och insekter.
Träden erbjuder även boplatser för många
fågelarter och fladdermöss.
Trädens ålder är därmed en viktig faktor
för att en lång rad strukturer ska bildas.
Ju äldre ett träd blir desto fler organismer
kan bosätta sig, speciellt då de blir ihåliga.
– Det är därför viktigt att vi låter våra
träd bli till åren och att vi inte fäller dem
för tidigt, något som tyvärr sker alltför
ofta idag, berättar Nicklas Jansson.
Anledningen till att träd avverkas är ofta
att man upptäckt röta eller en hålighet och
tror att trädet ska välta och därmed vara
en risk för omgivningen. Men att ihåliga
träd är farliga och alltid måste tas ner
stämmer inte, menar Nicklas Jansson.
– Det första man glömmer är att
livet på ett träd sitter i de yttersta årsringarna, i den veden där alla transporter
av vatten och näringsämnen sker. De inre
årsringarna består av död stödjevävnad.
Det andra man bör känna till är att den
moderna trädvårdsexpertisen idag säger
att hälften av veden i ett träds inre kan
ruttna bort och ändå kan trädet oftast stå
kvar utan risk för omgivningen.
– En ihålig stam är i många fall mer
hållbar än en solid stam, eftersom det
ihåliga trädet är lättare och mer elastiskt.
Och när det gäller svampar så brukar jag
säga att när man väl ser svamp då vet man
att veden är porös nog att organismerna
ska kunna borra sig in och det är en signal
att trädet är på väg in i den artrikaste
fasen, säger han.

Vägarnas träd är ett projekt inom ramen
för forskningsprogrammet TRIEKOL.
Rapporten som ges ut av Centrum för
biologisk mångfald, CBM, riktar sig till
markägare, entreprenörer och myndighetspersoner som anlägger, vårdar och
restaurerar trädmiljöer, men även till
handläggare av ärenden som rör träd i
vägmiljöer. Skriften innehåller kapitel om
biologiska värden, skötselråd och en genomgång av olika träd- och buskarter.

KONKRETA FÖRSLAG

Ladda ner rapporten på:
http://triekol.se/publikationer/

I ”Vägarnas träd” ger man konkreta förslag på hur man kan förlänga livet på ett
gammalt och försvagat träd, samtidigt
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som det ska vara säkert för sin omgivning.
Man nämner även vad som är bra att
tänka på vid en eventuell avverkning.
Att det till exempel är viktigt att lämna
kvar ihåliga stammar och grenar i anslutning till de andra träden så att de arter
som lever i veden ska ha möjlighet att sprida sig till andra träd.
Och glöm inte att informera allmänheten om
vad som pågår.
– Låter vi till exempel
en stock ligga på marken
utan att informera
Nicklas Jansson,
allmänheten så kommer
trädexpert och
de
undra varför vi inte har
naturvårdare
städat. Men berättar vi
hur värdefull stocken är för den biologiska
mångfalden kommer jag lova dig att vissa
kommer krama stocken eller till och med
vara beredda på att vakta den om natten.
Att sprida kunskap och att kommunicera
är viktigt.
ALLA HAR ETT STORT ANSVAR

Nicklas Jansson berättar att intresset och
kunskapen om gamla träds värde har ökat
på senare tid men det finns
fortfarande mycket kvar att göra.
– Vi som jobbar med etablering, skötsel
och underhåll av trädmiljöer har ett stort
ansvar i att ta hand om livet i alléerna och
längs med övriga vägar där dessa träd
finns. Det är en angelägen och
betydelsefull uppgift men också en stor
utmaning. Vi måste börja behandla träden
med hänsyn och våga vårda dem ”ända in
i graven”. Endast då får alla arter som
naturligt är anpassade en chans att
överleva i vårt annars hårt
brukade landskap.
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Märker upp gamla träd
som evighetsträd
I Lund har man märkt upp 650
så kallade evighetsträd. Detta då
träden är extra värdefulla för den
biologiska mångfalden.
För att skydda värdefulla träd har allt fler
kommuner i landet valt att satsa på så
kallade evighetsträd. Begreppet evighetsträd innebär att trädet får leva så länge
det kan och inte avverkas i förtid. Även
när trädet dött låter man det ofta stå kvar
till förmån för insekter, svampar och andra organismer. Träd lever inte i evighet
men kan utgöra en viktig livsmiljö i flera
hundra år och även långt efter sin död.
I Lund har man jobbat med evighetsträd sedan 2002. Idag är cirka
650 träd klassificerade och uppmärkta. Gemensamt för dessa
träd är att de är gamla och har
stora biologiska, estetiska och kulturhistoriska värden. Träden kan
vara flera hundra år gamla och förB Y G G TJ Ä N S T P M
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knippade med berättelser och myter. Träden finns både på kommunägd mark och
på andra fastighetsägares mark och i de fall
där träden finns på annan mark än kommunens skrivs ett avtal som innebär att
trädet ska få leva kvar så länge som möjligt.
Cecilia Backe, kommunekolog på
Lunds kommun, berättar att det allmänna
intresset för träden är stort.
– Ett av våra största mål har varit att vi
vill informera markägare och allmänheten
om trädens biologiska värden och varför
det är så viktigt att bevara dessa träd, så
det känns viktigt att vi får till en bra information som är lättillgänglig för alla. Bland
annat funderar vi på att få in evighetsträden på kommunkartan på kommunens hemsida så att man enkelt
kan se var alla träd är rent
geografiskt.
Internt på kommunen pågår även
där ett arbete.
– Vi har bytt datasystem så vi har inte

riktigt hunnit med, men alla som jobbar
på kommunen kan idag se evighetsträden
på en karta och ta del av information om
varje träd. Träden finns även registrerade i
vår träddatabas. Det som återstår är att få
in träden i våra skötselplaneringar, berättar Cecilia Backe.
Intresset för evighetsträd har vuxit sig
allt större på senare tid. I Finspång har
man påbörja ett projekt med målet att
märka upp femtio träd senast 2017. Och i
Linköping har man idag 200 evighetsträd.
Cecilia Backe berättar att intresset för att
veta mer om Lunds arbete med evighetsträd är stort.
– Många kommuner har hört av sig
till oss vilket är oerhört kul. Flera av
dessa har tagit efter oss och driver
idag liknande projekt, avslutar
Cecilia Backe.
MICAEL A NORDBERG

