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Hemvändaren
Anders Sjelvgren
Boverkets nya generaldirektör är inte ny 
i huset. Han har jobbat på myndigheten 
tidigare. Efter ett år i Borås är han nu 
tilbaka på mammas gata. 
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Vägen till framgång
Nu är den nya utgåvan AMA Anläggning 17 här. Du vet, referensverket för 
tekniska beskrivningar inom anläggningsarbeten som uppdateras vart tredje år. 
Varje ny upplaga innehåller omfattande förbättringar. Bland årets nyheter har 
området förorenad jord fått en stor översyn, MER:s regelverk har förtydligats och 
i RA har det införts � er hänvisningsråd, för att underlätta beskrivningsarbetet.

Säkra ditt exemplar nu på byggtjanst.se/amaanlaggning17

Du vet väl att AMA 
även fi nns digitalt? 

Med AMA Anläggning får du automa-
tiskt den senaste generationen (du har 
naturligtvis även tillgång till alla äldre 
generationer) av AMA, MER, RA och 
AMA-nytt. Du har den alltid med dig 
och kan använda den i mobilen, surf-
plattan och datorn.

+
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LEDARE

Charlotte Steen, Chefredaktör 

år bransch har länge kallats för konservativ, en sektor som inte alltid hängt med i  
utvecklingen. Som gärna arbetat som man alltid har gjort. Det har gått ganska bra 
fram till nu. När ordet digitalisering står inskrivet i allas verksamhetsplaner och  
byggandet blir alltmer industrialiserat kan vi inte längre blunda för den närstående 
framtiden. 

I det här numret har vi tittat in i framtiden. En framtid som redan är här.  
Där väggar kan tala och där byggbranschen tar hjälp av rymdteknik för att hitta  
hållbara lösningar.

I temat Framtidens stad får du en spännande inblick i hur dagens byggbransch ser 
ut och kan komma att se ut framöver. Hur vi kan hitta lösningar på de utmaningar 
vi står inför så som klimatförändringar och en ökad befolkning.

Den aktuella Bomässan Vallastaden i Linköping har devisen Framtidens 
sätt att bygga, bo och leva. Vi har varit där och kan på sidorna 34 – 43  

berätta om det flexibla boendet, multihuset, installationskulverten och 
mötesplatser för mångfald.

Anders Sjelvgren är nytillträdd generaldirektör på Boverket. Han 
anser att digitalisering är viktigt för den framtida utvecklingen. 

”Vi behöver jobba med att effektivisera inom vår sektor.  
Därför tror jag att industrialiseringen är ett sätt att förbättra 
både kvalitet och ekonomi”, säger han i vårt personporträtt på  
sidorna 54 – 57.

Nu går flyttlasset för Kirunaborna. De står inför stora  
förändringar då gruvbolaget LKAB rent bokstavligt flyttar 
staden. En del ser det som en stor möjlighet, andra som en 
ren förbannelse. Vi försöker greppa vad som nu sker i staden 
och med de människor som lever och verkar i gruvans  
närhet. Läs vårt reportage på sidorna 44 – 53.

Framtiden är här
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”Framtidens byggbransch är här för 

att stanna. Vi kan omfamna den  

eller förkasta den, men visionen är nu 

verklighet och resan har bara börjat.”
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44 KIRUNA - HÄRIFRÅN TILL HÅLLBARHETEN
Nu finns ingen återvändo. I våras påbörjades flytten av ett flertal hus och under  
kommande år ska resten av stadskärnan avvecklas och följa efter.  
Vi har besökt Kiruna.

6 DIGITONG 

Med inbyggda sensorer i betongen ska man 
få rummen att tala.

28 SJÄLVFÖRSÖRJANDE I SIMRIS 

Vi har tagit reda på hur Eon har gjort den 
skånska byn Simris till den första orten i 
Sverige med 100% förnybar energi. 

34 BOMÄSSAN I LINKÖPING 

Få ett smakprov av framtidens stad redan 
idag. Vi har besökt den nya stadsdelen 
Vallastaden i Linköping.

54 HEMVÄNDAREN 
Ett år i väg från Boverket fick räcka.  
Nu är Anders Sjelvgren tillbaka i Karlskrona, 
den här gången som generaldirektör.   
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I TIDEN I TIDEN

BYGGNADER TALA

Det pågår ett forskningsprojekt som ska 
sätta fart på det tröga, tunga materialet  
betong. Med hjälp av digitalisering ska vårt 
samhällsbyggarmaterial nummer bli både 
effektivare och mer informativt än någon 
kunnat drömma om. 

– Jag skulle säga att vi ännu är i början av 
digitongens utveckling. Men det går fort, 
väldigt fort. Tekniken finns, behoven finns 
och viljan finns. Samhällsekonomiskt är 
det mycket stora värden vi kan hämta hem, 
säger Joachim Lindborg på Sustainable 
Innovation.

FORUM FÖR DIGITALISERING

Tillsammans med Cementa bygger Sustai-
nable Innovation upp ett forum för digita-
liseringen i betongindustrin och bygg- 

Tänk om väggar kunde tala! Det har i alla tider varit en omöjlig önskan om att få reda på rummets  

tysta hemligheter. Men nu finns digitong. Mycket snart kommer inbyggda sensorer berätta allt du vill veta.

TE X T ANNA-KL AR A ASPEGREN

processen. De kallar sitt initiativ för  
”Digitong” och arbetar genom workshops 
för att identifiera behov och potentiella  
värden för digitalisering i betongbyggandet. 
Namnet är ett begrepp som omfattar hela 
betongens livscykel från tillverkning, trans-
porttider, mängdberäkning för material- 
åtgång, torktider och allt du vill, till  
brukarskedet och förvaltningen, underhåll 
och renovering. 

– Upplägget är att vid tre tillfällen ha  
diskussioner med en bred målgrupp.  
Första tillfället var tidigt i våras och då  
samlade vi de som vi tror kan formulera  
behoven, som entreprenörer och byggare. 
Vid andra tillfället strax före sommaren,  
fokuserade vi på innovatörerna - de som 
har tagit fram olika typer av sensorteknik 
och lösningar.

På det här sättet vill Sustainable Innova-
tion och Cementa hitta synergier och skapa 
lösningar som utvecklar byggandet ur flera 
aspekter under betongkonstruktionens  
hela livslängd.

SENSORER LÄSER AV FUKT

Redan idag finns en försmak av vad  
digitalisering i byggbranschen kan bidra 
med, i form av den frimärksstora sensor 
som kan fästas bakom tätskiktet vid en 
dusch. Detta för att hålla koll på fukten i 
väggen. Resultatet läser man sedan av  
manuellt med en apparat som man håller 
framför sensorn. Men tänk om sensorerna 
fanns överallt i materialet, själva kunde 
sända information till en central så ingen 
behövde åka ut på plats och läsa av och 
tänk om sensorerna börjar ”prata” med  
varandra för att upptäcka avvikelser?

Det finns en lång rad exempel på delar i 
byggprocessen som kan bli betydligt  
smartare tack vare inbyggda sensorer,  
menar Joachim Lindborg. Med mättekni-
ken behöver man inte längre gissa svaret 
och ju mer precis man kan vara desto  
effektivare och billigare blir det. Cementa 
hänvisar till studier som gäller globalt och 
byggbranschen generellt, och som tyder på 
att en 15-procentig produktivitetsförbätt-
ring skulle vara möjlig.

– Med sensorer vet vi exakt när betongen 
torkat klart och byggtiden optimeras. Kan 
man läsa av tillståndet i ett byggnadsverk så 
kan man både förekomma skador, förhin-
dra dem och förlänga livstiden. Det är en 
stor vinst för både människa och miljö. 
Med sensorer får vi också en historik och 
kan följa en nedbrytningsprocess eller ett 
läckage bakåt och kanske hitta orsaken. 
Den informationen ger värdefull kun-
skapsåterföring.

VILL RITA EN "ROAD MAP"

En av de stora utmaningarna är hur man 
ska använda data effektivt för att få nytta av 
mätresultaten.

– Först bör vi få till en öppen standard så 
att alla kan ta del av informationen.  
En annan är den juridiska frågan om vem 
som har ansvar för de inbyggda sensorerna 
på sikt. Knäckfrågan är: vem ska betala?  
påpekar Joachim Lindborg.

I slutet av oktober kommer den sista och 
tredje workshopen inom Sustainable  
Innovations och Cementas initiativ att hållas.

– Då vill vi knyta ihop säcken och rita en 
”roadmap” för att vägleda fortsatt arbete 
under 2018. 

DIGITONG – NU BÖRJAR 

VINSTER MED DIGITONG
• Beräkning av aktuell lagrad energi i betong-

konstruktionen som kan påverka styrning av 
inneklimat och effektuttag genom mätning av 
temperatur på olika djup

• Övervakning av tillståndet i utsatta konstruk-
tioner, som fasader, sockelelement eller 
balkonger

• Färre vatten- och fuktskador i fasader, kök 
och våtrum

• Minskad miljöbelastning

• Privata och samhällsekonomiska vinster

• Färre skador och färre och mindre reparations-
åtgärder genom mätning av lastpåkänning, 
deformation och vibrationer i bärande 
konstruktioner

• Historik som ger kunskap och erfarenhet att 
förbättra konstruktioner, material och metoder

• Optimerad beräkning av materialmängder i 
kombination med BIM och 3D-teknik

• Sänkta försäkringspremier på byggnadsverk 
med inbyggda sensorer

Joakim Lindborg.
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TEMA: FRAMTIDENS STAD TEMA: FRAMTIDENS STAD

LÖSNINGARNA FINNS 
I VÅRA STÄDER

Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl, konstaterade  
allkonstnären Hans Alfredson i en av sina mest omtycka visor. Hösten 2017 

lämnade han oss men slutsatsen kvarstår. Världen står inför stora utmaningar. 

Människan driver idag på klimatförändringar som drabbar jorden med såväl 
torka som höjda havsnivåer och översvämningar. I stort sett ingen ifrågasätter 

numera detta hot. 

Men det är inte bara den ekologiska hållbarheten som måste klaras av i 
samhällsbygget. Så vitt skilda saker som buller, konst och mångfald har alla 
betydelse för hur vi har det där vi bor och arbetar. Det vet den som tvingas  
flytta en hel stad. Det vet även den som bestämmer sig för att bygga ett  

samhälle där det tidigare bara varit gammal åkermark och ett dike. 

Då blir det också tydligt att det går att grubbla – men samtidigt se lösningar 
på många av de problem vi står inför. Inte minst i våra städer. Om detta och en 

hel del annat kan du läsa under det här numrets tema: Framtidens stad.
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ÅKERN SOM BLEV EN 

I Vallastaden valde man att dela upp  
stadsdelen i mindre bitar så att fler aktörer 
fick en chans att bygga. Inom ett och  
samma kvarter samsas stora och små  
bostadsrätter och hyresrätter i form av  

Årets Bomässa startade 2012 som projekt Vallastaden i samverkan  

mellan Linköpings kommun, Linköpings universitet och Akademiska Hus.

TE X T KRISTINA LINDSTRÖM FOTO  IDA GYUL AI

STAD FÖR FRAMTIDEN

villor, radhus, flerfamiljshus och genera-
tionsboenden. Ett stort antal av husen är 
plus- och energihus. Var femte bostad  
bebos av en student. 

Alla hus är olika – från stomme till  

ytskikt och inspirationen har hämtats från 
hur städer byggdes förr i tiden med små 
tomter, individuella hus och blandade 
funktioner. 

Det är stor flexibilitet i boendet och ett 
kreativt tänkande som generationsboende 
och hem för olika familjekonstellationer. 
Det går att ändra ettan till en femma när 
man har barnen på besök. Vill man så kan 
man byta plats på kök och badrum utan 
att riva i lägenheten eftersom all rör- 

dragning ligger i golvet. Läs mer om detta 
på sidan 42.

I multihuset Flustret som utgör entré 
till Vallastaden samsas parkeringsplatser 
med bland annat sopsug, transformator-
station, bredbandscentral, återvinnings-
rum och cykelparkering. Det finns till och 
med en biodling på taket. Se separat  
artikel i tidningen på sidan 41.

Ledningar för vatten, el, fjärrvärme och 
avlopp har samlats i en kulvert under  

marken. Det gör att gatorna inte behöver 
grävas upp när något ska underhållas eller 
uppgraderas. Kulverten ger dessutom mer 
utrymme för trädens rötter att växa, vilket 
möjliggör en grönare stadsdel med  
utsmyckade trottoarer. Få reda på mer om 
den 1,8 kilometer långa kulverten på  
sidan 37.

Gatorna i stadsdelen är uppdelad i  
boulevarder, kvartersgator och gårdsgator. 
Längs boulevarderna löper gång- och  

cykelbanor. Kvartersgatorna är ofta enkel-
riktade och de fungerar både som mötes-
plats och väg. 

Där Vallastaden ligger idag var det  
tidigare bara åkermark och ett stort dike. 
På platsen finns idag ungefär 1 000 bostäder.

– Vi har mot alla odds förvandlat ett  
C-läge till ett A-läge, säger Simon  
Helmér, vd för kommunalägda Linkö-
pingsexpo AB och mässgeneral för  
bomässan Vallastaden. 

  

TEMA: FRAMTIDENS STAD TEMA: FRAMTIDENS STAD
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TEMA: FRAMTIDENS STAD TEMA: FRAMTIDENS STAD

HÄRIFRÅN TILL 
HÅLLBARHETEN

Går det att avveckla en stad och börja om från noll? I Kiruna finns inget val.  

Men där den ene drömmer om hållbar stadsplanering ser den andre ren förbannelse. 

Nu går flyttlasset.

TE X T VIK TOR GINNER FOTO  TOBIAS STERNER
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TEMA: FRAMTIDENS STAD TEMA: FRAMTIDENS STAD

et kom ett brev till 
kommunledningen i 
Kiruna. Tio rader ut-
skrivna på papper 
med det stora gruv-
bolagets logotyp  
uppe i hörnet. Det 
var tidig vår 2004 

och inget skulle bli sig likt.
Drygt hundra år hade då gått sedan  

bolaget LKAB grundades för att bryta den 
rika malmen i berget Kirunavaara. År 1900 
fastställdes Kirunas första stadsplan. Tio år 
senare bodde 7 500 människor intill berget 
och idag är antalet kommuninvånare  
nästan det tredubbla. 

De flesta av dem står inför förändringar. 
Stora förändringar. En konsekvens av det 

brev LKAB skickade till kommunen där 
man informerade om hur verksamheten 
skulle utvecklas framöver. 

Företagets planer innebar att staden 
måste flytta. 

Malmkroppen lutar in mot Kiruna och 
när hålrummen på den ena sidan fylls igen 
av gråberget uppstår markdeformationer. 
Ska gruvdriften kunna fortsätta krävs bryt-
ning under nuvarande stadskärna. Utan 
gruva ingen stad, och tvärt om. I stort sett.

– Det här är en chans att börja om från 
början, som ett oskrivet kort, det är det 
som gör det så underbart.

Göran Cars har varit involverad i flytten 
sedan 2013. Han är professor vid Avdel-
ningen för urbana och regionala studier, 
KTH, och relativt välkänd för många inom 

byggsektorn. Nu har han flyttat till Kiruna. 

ANLITAD SOM PROJEKTLEDARE

– Jag är friluftsmänniska, tycker om att  
vara ute i naturen, åka skidor och trivs  
väldigt bra här uppe.

Men det är inte för naturupplevelserna 
han kommit hit i första hand. Göran Cars 
är anlitad som projektledare för stadsom-
vandlingen och sitter i en utvecklingsgrupp 
tillsammans med kommunen, LKAB,  
Trafikverket och länsstyrelsen.

Han ser projektet som en unik möjlighet 
att planera en stad från noll. Att göra om 
och göra rätt. Den nya staden byggs på en 
plats ungefär tre kilometer öster om den 
nuvarande.

– Stadskärnan är idag rejält utspridd och 
kräver ofta bil mellan olika målpunkter. 
Till exempel finns inte en enda gata med 
butiker eller verksamhet på båda sidor.

Detta är den stora förändring Göran 
Cars vill göra. Centrum ska vara tätt och 
med närhet mellan olika funktioner som 
affärer, arbetsplatser och kommunikationer.

– Det spar energi och ger dessutom en 
betydligt trevligare stadsmiljö.

Den som promenerar genom centrum 
idag möter en relativt gles bebyggelse,  
ödetomter och parkeringsytor. Och så lite 
butiker här och var. Enligt Göran Cars har 
enkätundersökningar visat att många  
Kirunabor vill ha en tydligare stadskänsla i 
sitt nya centrum. 

MYCKET SKA BEVARAS

Men det finns också mycket man vill  
bevara. Det handlar till exempel om  
kyrkan, den gamla brandstationen och 
Landströmska huset från 1911 med sin 
bruntjärade timmerfasad och utsnidade 
detaljer. Ett flertal kulturhistoriska byggnader 
kommer att få flytta med. 

Till största del handlar dock stads- 
omvandlingen om att riva och bygga nytt. 

D

Ungefär så här är nya stadskärnan tänkt att se ut. Illustration: White arkitekter. Göran Cars.

Många Kirunabor vill ha mer stadskänsla i centrum. 

Den första stora pusselbiten i nya stads-
kärnan är kommunhuset. Byggnaden  
färdigställs den här hösten.

Inne på byggkontoret som ligger intill 
det nästan färdiga stadshuset drar Mattias 
Ejnestrand på sig sina kängor, hjälm och 
gul jacka med reflexer. När han kommer ut 
kör han händerna långt ner i byxfickorna 
och funderar högt över om han kanske  
borde tagit handskar. Det är sent i juni.  
Någon riktig sommar har ännu inte synts till.

Mattias Ejnestrand är byggledare för det 
nya kommunhuset. Precis som stads- 
omvandlingen i stort innebär projektet en 
möjlighet att göra sådant som inte gjordes 
när föregångaren byggdes.

– I hög grad handlar det naturligtvis om 
hållbarhetsfrågor, säger Mattias Ejne-
strand.

Det cirkelformade huset som är ritat av 
danska Henning Larsen Architects  
kommer att certifieras för Miljöbyggnad 
silver. I fråga om energi satsar man på nivå 
guld. Ambitiöst, menar Mattias Ejne-
strand. Detta med tanke på att det handlar 
om en plats norr om polcirkeln med 
stränga vintrar och korta somrar.

– Men det har visat sig att vi faktiskt  

klarar kraven lättare än vi först trodde.
Det fanns ett mycket större problem,  

berättar han. Kiruna har en sol som börjar 
värma med höga solvärmelasttal från 
ogynnsamma instrålningsvinklar redan i 
mars. Under sommaren är solen uppe  
dygnet runt. 

För att kunna hålla nere temperaturen 
trots de stora glaspartierna har man därför 
satsat på effektiva avskärmningsgardiner 
och bra fönster. Därmed kan man nu ha ett 
konventionellt system för kyla med stort 
utnyttjande av frikyla, det vill säga lägre 
temperaturer från utomhusluften.

OKLAR SLUTNOTA

Stadsomvandlingen av Kiruna väntas pågå 
till 2035. Exakt vad slutnotan kommer att 
bli vet ingen men klart är att merparten  
bekostas av LKAB som hittills avsatt 13 
miljarder kronor, varav fyra redan betalats ut.

Och nu finns ingen återvändo. Den 24 
maj i år gick startskottet för den fysiska 
flytten när ett flertal kulturminnesbyggna-
der transporterades iväg till det område 
som kallas etapp ett. Praktiskt skedde det 
genom att man grävde ut husen, stöttade 
med balkar och lyfte upp dem på trailer för 

NYA STADSHUSET

Namn: Kristallen.

Total byggareal: 14 400 kvadratmeter.

Ordervärde: Ungefär 600 miljoner kronor.

Generalentreprenör: Peab.

Arkitekt: Henning Larsen Architects.

DETTA ÄR LKAB
• Förkortningen står för Luossavaara  

Kiirunavaara AB som är ett av Sveriges äldsta 
industriföretag.

• Bryter och förädlar järnmalm till stålindustrin.

• Finns i huvudsak i Kiruna, Malmberget och 
Svappavaara med världens två största under-
jordsgruvor för järnmalm.

Mattias Ejnestrand är byggledare för nya kommunhuset som utgörs av en inre hängande kristallformad del och en yttre ring.
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PORTRÄTTET PORTRÄTTET

A
nders Sjelvgren tar emot oss i 
ett soligt Karlskrona. Han 
berättar stolt att staden i flera 
år legat i toppstrid som  
Sveriges soligaste stad, näst 
efter Visby. 

Det har inte varit lätt att få 
till ett möte. Anders Sjelv-
gren har, trots ett positivt 

och avslappnat intryck, redan en stressad 
agenda. Efter en del trixande med tider och 
dagar sitter vi nu äntligen i ett samtalsrum 
på Boverkets huvudkontor och har exakt 
en timmes intervju framför oss.

NYGAMMAL ARBETSPLATS

Anders Sjelvgren blir den fjärde general- 
direktören i myndighetens historia och 
hans förordnande gäller från och med den 
1 juli 2017 till och med den 30 juni 2023.

Men Anders Sjelvgren är inte ny i huset. 
I själva verket har han jobbat på Boverket i 
sammanlagt tio år, senast som avdelnings-
chef mellan 2012 och 2016. Utöver andra 
positioner inom myndigheten har han 
även hunnit med ett år som chef för certi-
fieringsenheten på forskningsinstitutet Rise.

– Skälet att jag kommer tillbaka är  
att jag tycker att frågorna har stor betydelse 

för samhällets utveckling. Jag känner mig 
hedrad och tycker att det är ett fantastiskt 
uppdrag. Jag är väldigt intresserad av orga-
nisationsutveckling, ledarskap och vad det 
är som gör att organisationer lyckas och når  
framgång.  För mig var det rätt enkelt. Jag 

tror även att man uppskattade att jag hade 
en bakgrund både inom sektorn och inom 
myndigheten.

UTSTAKAD VÄG

Det märks att Andes Sjelvgren är bekväm i 
sin nya roll. Att han skulle arbeta inom 
byggsektorn var på ett tidigt stadium en  
utstakad väg.

– Jag läste fyraårig teknisk linje. Min 
pappa jobbade i VVS-branschen och jag 
sommarjobbade med att lägga rör och 
tyckte det var en rolig bransch. 

Den sommaren startade intresset. Han 
fortsatte sin bana som väg- och vattenbyg-
gare i Lund. Arbetade sedan några år på 
Kjessler & Mannerstråle, en byggkonsult-
firma, först i Malmö, sedan i Stockholm. 

– Sedan gick jag över till verkstadsindu-
strin. Jag började arbeta på ABB Fläkt i 
Växjö, där många i branschen börjat sin  
yrkesbana. Till sist hamnade jag på Boverket. 

De senaste tio åren, förutom året på  
Rise, har Anders haft olika chefsbefattningar 
på Boverket. Bland annat har han arbetat 
med marknadskontroll, EU-regler och  
boendesociala frågor. 

– Vi arbetar med viktiga frågor för  
samhället och dess utveckling.  Det är  

HEMVÄNDAREN
ANDERS SJELVGREN

Boverkets nytillträdde generaldirektör är inte ny i huset.  
I själva verket har han jobbat på myndigheten i sammanlagt tio år. 

Efter ett år som chef för certifieringsenheten på Rise är han nu  
tillbaka på mammas gata. 

 
TE X T CHARLOT TE STEEN FOTO  TOBIAS STERNER

Ålder: 50 år. 

Familj: Fru och tre vuxna barn. 

Bor: Karlskrona

Arbetar som: Generaldirektör på 
Boverket

Tidigare karriär: Väg- och vatten-
byggare, Kjessler & Mannerstråle, ABB 
Fläkt, Boverket, Rise.

Gör på fritiden: Tycker om att vara 
på sjön. Vara ute i skog och mark och  
röra på mig. Karlskrona har en  
fantastisk natur. 

Personlighet: Energisk. Har ett  
positivt anslag. Positiv syn på  
människor, nyfiken på vad som finns 
runt hörnet, nyfiken på vad andra 
tänker.

Anders Sjelvgren

Anders Sjelvgren utanför Boverkets 
lokaler i Karlskrona.




