NUMMER 3
AU G U ST I 2015
ÅRGÅNG 3

AKTUELLT OM TEKNIK OCH REGELVERK FÖR BYGGSVERIGE

Tema Renovering
Lyckat recept
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Stefan såld
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Gemensamma
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Hans fixar elen
på museet
s 28
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TEMA: Renovering

Kreativ
elrenovering
på Nordiska museet
Tre meter tjocka väggar och elinstallationer från slutet av 1880-talet.
Det är mycket som är speciellt när man ska renovera elen i ett stort museum.
T E X T: A N N A H E D E N R U D . F OTO : D A N I E L R O O S

P

å Nordiska museet i Stockholm
har man tagit ett rejält grepp om
elen och även avsett särskilda
medel. Detta är en förutsättning för att
kunna genomföra en elrenovering av en så
pass stor byggnad, säger Hans Lindestrand, elsäkerhetssamordnare på Nordiska museet.
– Det här är en del som inte självklart
ryms i det vanliga budgettänket. Vi har
äntligen prioriterat elen efter alla dessa år
och det känns mycket bra.
För kostnaderna kan lätt springa iväg,
att bara borra ett hål i de tjockaste väggarna på drygt tre meter kan ta två dagar och
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kosta femton tusen kronor. I sådana lägen
finns det inga tillgängliga mätinstrument
utan man får mäta upp manuellt. I gallerierna är takhöjden 5,6 meter och i stora
hallen 24 meter högt. Här måste man tänka på arbetsmiljön och vilka liftar som är
lämpliga. Ibland får man hyra in specialister som är vana att arbeta på hög höjd.
– Det finns ju vedertagna regler som vi
måste ta hänsyn till förstås, men sedan är
det lite som att uppfinna hjulet. Det är
aldrig problemfritt i en sådan här byggnad
och man måste hela tiden vara kreativ för
att hitta egna lösningar.
Nordiska museet började byggas 1888

och det var här på Djurgården som den
första elen i Sverige förevisades som en
sensation under den stora Konst- och industriutställningen 1897, berättar Hans
Lindestrand när han visar oss runt.
Idag förvaltar man byggnaden själv,
medan tidigare sköttes förvaltningen av
Statens Fastighetsverk. Detta innebär mest
fördelar, framför allt för att man själv väljer vad man ska satsa på.
– Ibland går jag omkring och är frustrerad mest hela tiden. Allt kan hela tiden göras bättre.
10 000 meter gamla elkablar har redan
rensats ut och mer lär det bli. Tidigare har
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TEMA: Renovering

Utmanande renovering på höga höjder. Nedanför Hans Lindestrand,
elsäkherhetssamordnare, finns stora hallen där takhöjden är 24 meter.
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TEMA: Renovering

Nu rensas de gamla kablarna ut, än så länge har
10 000 meter kabel tagits bort . Att låta de ligga
kvar är inte bra ur säkerhetssynpunkt.
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Nu kan du slippa höra
grannens TV

Bränder i hus uppstår ofta på grund av för gammalt elmaterial eller
utslitna elinstallationer som fattar eld.

man låtit det gamla ligga kvar och byggt enligt lager på lagerprincipen, något som inte är bra ur säkerhetssynpunkt.
– Ibland säger man att el inte är farligt så länge man inte
rör den. Men det är inte sant, särskilt inte i sådana här
gamla hus. Det är inte förenligt med ett modernt säkerhetstänk.
Många bränder i hus uppstår på grund av el, ofta av för
gamla material eller utslitna elinstallationer som fattar eld.
För att få en överblick över alla delar i det stora museet
har man upprättat en centralförteckning. I denna finns
husets samtliga 142 elcentraler lokaliserade och till det har
Hans Lindestrand länkat drygt 3500 bilder som han tagit
under arbetets gång. Ord i all ära, men när man snabbt vill
se hur exempelvis en installation ser ut i ett visst rum, är
bilden oslagbar. Gärna med en ordentlig beskrivning bredvid. Detta är särskilt viktigt när det gäller svåråtkomliga
utrymmen, som när man behöver krypa i gångar för att
komma åt. Olika checklistor har upptecknats för hur elen
ska skötas i de olika utrymmena.
– Man måste dokumentera kontinuerligt. Detta
kommer att vara användbart framåt i tiden när man vill
gå tillbaks och titta vad vi bytte ut och hur vi tänkte när
vi renoverade.
Det är mycket att ta hänsyn till i ett museum. Vissa värde-
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Smidig ljudisolering – snabbt och enkelt
direkt på gipsskivan
G yproc AkustikMembran ger förbättrad ljudisolering med upp till 5dB,
beroende på underlag, i såväl stora som små rum. Det minskar graden av
oönskade ljud från t.ex grannar och trafik utifrån, ger lugnare ljudmiljö
och därmed ökad komfort för de som bor eller vistas i rummen.
Appliceras som ett tunt skikt, direkt på en vanlig gipsskiva vilket ger
minimal påverkan på väggtjockleken.
G

www.gyproc.se
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TEMA: Renovering

Ett gammalt telekopplingsskåp från tidigt 1900-tal får vara kvar.

fulla och ömtåliga föremål har restriktioner kring exempelvis vilken belysning som
får användas. För att inte moderna elinstallationer ska störa känslan i utställningarna
har den på vissa ställen byggts in bakom en
öppningsbar vägg, som blivit till en fotovägg och därmed en del av den aktuella utställningen.
Till skillnad från exempelvis Nationalmuseum som håller stängt under sin omfattande renovering, bygger man på Nordiska museet om samtidigt som museet är
öppet som vanligt. Det gör det lite mer
komplicerat och att man ibland får förläg30

ga installationsarbeten till nätter, allt för
att hålla igång driften.
Tidigare ägnade vakterna mycket av sin
tid åt att gå runt och släcka belysningen på
kvällarna. Nu finns ett modernt KNX-system inkopplat och det innebär att strömmen kan styras både lokalt och centralt. Det
ger både en ökad flexibilitet och säkerhet.
Man har även börjat installera LEDlampor. De blir inte varma och passar
mycket bra i trånga utrymmen.
– Vi har tidigare dömt ut LED-lamporna på grund av den ojämna ljuskvaliteten
och själva upplevelsen i rummet. För några

år sedan fick vi ofta skicka tillbaka lampor
som inte höll måttet.
Men nu finns LED-lampor som ger en
fullgod effekt, menar Hans Lindetrand.
Tekniken har kommit ikapp och det kommer många bra armaturlösningar som kan
användas flexibelt.
– Jag ser mycket fram emot att få vara
med om denna utveckling. Men det ligger
många år framåt i tiden innan vi bara har
LED.
Eller så kommer en ny teknik som ersätter LED. Det får framtiden utvisa. ■
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TEMA: Renovering

Sammanlagt finns 142 elcentraler lokaliserade i museet. Att upprätta en centralförteckning är ett bra arbetsverktyg.

Tips om att renovera el i gamla
kulturbyggnader
p Var beredd att söka egna lösningar som passar just er speciella
byggnad.
p Samla ihop elen så att det blir logiskt överblickbart i lokalerna.
Försök hålla den på ett plan om möjligt.
p Ta hänsyn till känsliga föremål.
p Upprätta en förteckning över alla elcentraler.
p Fotodokumentera alla förändringar som görs, särskilt i trånga
utrymmen som är svåra att nå.
p Nu är tiden mogen för att satsa på LED, men använd lamporna
där de passar bäst.
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Den tjockaste väggen på museet är tre meter och tog två dagar att
borra sig igenom.
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DEBATT

”Vi behöver ett forum för
ombyggnadshantverkare”
De närmaste åren väntar ett
gigantiskt renoveringsbehov i
Sverige. Trots detta finns det
idag bara en enda YH-utbildning i landet som ger ombyggnadskompetens. Kompetensbehovet är stort och vi behöver
en långsiktig, rejäl satsning på
utbildning inom hållbar ombyggnad och renovering.

T

illsammans med byggbranschen
behöver vi nu arbeta aktivt för att
lösa behovet av kunniga ombyggnadshantverkare.
Miljontals hus, vägenheter och offentliga byggnader byggda under senare delen
av 1900-talet är nu i stort behov av renovering. Arbetsmarknaden ser alltså mycket
ljus ut. Men – det krävs en helt annan
kompetens för att bygga om än för att
bygga nytt.
Det handlar om att kunna bedöma vad
som behöver åtgärdas, att veta vilka material som kan tas till vara och att skräddarsy
lösningar som är både energi- och kostnadseffektiva. Material, ventilation, byggnadsteknik och standarder är till exempel
helt annorlunda i ett 1940-50-talshus än i
ett nyproducerat.
I dag saknas till stor del kunskaper om
hur man tar tillvara gamla byggvärden och
gamla material hos bygghantverkare. Det
gör att fina parkettgolv, vackra fönster,
dörrar, handtag och mycket annan fullt
funktionsduglig inredning slängs istället
för att tas tillvara.
Staten har satsat stora pengar för att renovera bostadsbeståndet. Miljarder kronor
planeras nu för att stötta energieffektiv renovering fram till 2020. Problemet är att
kompetensbehovet inom området är
mycket stort. Byggindustrin har svårt att
hitta de bygghantverkare man behöver för
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att kunna lösa uppdragen. Den här kompetensen saknas till stor del eftersom landets byggprogram på gymnasienivå är helt
inriktade på nyproduktion. På högskolenivå finns det ingen utbildning alls inom
det här området.
Ytterligare ett problem är den outnyttjade resursen på arbetsmarknaden i form av
snickare och bygghantverkare som är nyanlända i Sverige. De är ofta högt kvalificerade, inte minst inom ombyggnad och
renovering. Dessa personer har idag
mycket svårt att ta sig in på den svenska
byggarbetsmarknaden. Orsaken är att de,
för att få jobba inom byggbranschen, måste ha ett erkännandeintyg som motsvarar

”Den här kompetensen
saknas till stor del eftersom landets byggprogram
på gymnasienivå är helt
inriktade på nyproduktion.”
svenskt yrkesbevis. Det är i praktiken
mycket svårt att få. Många saknar intyg
och det är svårt att testa deras kunskaper
på annat sätt.
I dag finns faktiskt bara en enda utbildning som ger specialkompetens inom ombyggnad och renovering! Nässjöakademin
driver sedan fyra år landets enda YH-utbildning som examinerar bygghantverkare
med ombyggnadskompetens för byggbranschen. Nässjöakademin arbetar även
med att validera människor med utländsk
byggerfarenhet. Flera har fått erkännandeintyg av oss och jobbar idag som ombyggnadshantverkare.
Vi vet hur mycket den kompetens som
ges i vår utbildning tillför branschen. De
byggföretag som sitter i vår styrgrupp ser
utbildningen som en stor möjlighet för
byggbranschen att få in välbehövlig kompetens inom området.

Men det räcker inte. Det behövs en långsiktig, rejäl satsning på att utveckla utbildningen mot olika specialiteter. Den behöver finnas på fler utbildningssäten. Mer
kunskap inom hållbar ombyggnad och renovering behöver dessutom komma in redan på gymnasiets byggprogram. Andra
eftergymnasiala utbildningar behöver få in
kunskapsområdet i sina kurser. De som
har praktiska kunskaper, men som inte
gått byggprogrammet, måste få lättare att
ta sig in på byggarbetsmarknaden. Speciellt de med utländsk byggerfarenhet, som
är en stor men outnyttjad resurs.
Sist, men kanske allra viktigast, behövs
ett mycket mer aktivt samarbete med
byggindustrin. Vi behöver forum där vi
kan mötas och utveckla utbildningen tillsammans så att den verkligen matchar
byggindustrins krav och behov.
Det behövs kunniga ombyggnadshantverkare. Vi uppmanar därför både utbildningsdepartementet och byggbranschens
aktörer att lägga ner mer resurser på att utbilda kompetens för hållbar ombyggnad
och renovering. På det sättet kan de enorma renoveringsbehoven som väntar bli både kostnadseffektiva och möta de nya kraven på energieffektivitet och kvalitet. ■
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