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med dig och du kan använda den i alla
typer av enheter.
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Logistik viktig såväl i
vardagen som på bygget

I

det här numret har vi tema logistik.
Begreppet logistik kommer enligt
Wikipedia ursprungligen från det
militära och behovet av att kontrollera
tillförsel av drivmedel, mat, ammunition i stora mängder för att möta
specifika behov vid exempelvis planerade
eller pågående anfall.
I vardagen kan logistik handla om allt
från busstider att passa till vad som ska
inhandlas till middag eller hur många som
ska äta och när. Som förälder är man en
världsmästare på vardagslogistik.
Lämningar och hämtningar på dagis,
matsäckar som ska packas, skjutsningar till
handbollsträningar, matcher, cuper.
Transporter har det blivit och många tider
att relatera till. Logistik ingår helt enkelt i
mitt och många andras livspussel.
I vardagen på en byggarbetsplats kan
logistik, eller rättare sagt bristen på logistik,
handla om gipsbuntar som beställts i
överflöd, leveranser som aldrig kommer
eller material som ligger i vägen eller
försvunnit.
På sidorna 40-41 berättar Micael
Thunberg, biträdande universitetslektor i
bygglogistik, om bristen på såväl flöden
som kommunikation hela vägen från
byggherre till byggvaruhandel och godsmottagning.
En lösning kan vara att upprätta ett
bygglogistikcenter. Då kan man uppnå
bättre leveransprecision, färre material-

skador och stölder, miljömässig
avfallshantering samt en förbättrad arbetsmiljö. Det menar Fredrik Bergman,
projektchef för Bygglogistikcentret, BLC, i
norra Djurgårdsstaden i Stockholm.
Läs mer på sidorna 48-51.
Johan Ehrenberg är en känd profil inom
bland annat journalistik och som motorn
bakom den vänsterorienterade tidningen
ETC. Nu tar han ett steg in i byggbranschen.
Sedan en tid finns ETC Bygg som ska
producera miljövänliga hyresbostäder.
I vårt porträtt på sidorna 32-37 berättar
han hur han vill förändra bostadsbyggandet.
Många menar att vi i vår bransch är rädda
för förändring. På sidorna 8-11 visar vi på
motsatsen. Där kan du läsa om några av de
priser som delats ut under våren. Priser
som visar på både framåtanda och
nytänkande. Vad sägs om en ny sensor för
mätning av radon i inomhusluft eller
innovationen som ger en möjlighet att
förenkla och kvalitetssäkra hanteringen av
den omfattande granskningen av
handlingar som löpande sker varje dag i
tusentals projekt.
Jag ser en byggbransch i positiv
förändring. En bransch som nu ger sig in i
digitaliseringens tidevarv och som
anammar både ny teknik och logistiskt
tänkande. Så det så!
Trevlig sommar!
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Han ligger bakom tidningar, solcellsanläggningar och tomatodlingar under
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"Du skulle kunna vara min storasyster,
fast i civilingenjörsbranschen". Sofia
Ekstrand och Fatima Vidimlic berättar om
mentorsprogrammet i nätverket KVIST.

Legionärssjukan blir allt vanligare. Nu ska
portalen "Stoppa legionella" försöka få bukt
på problemet.
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Prisutdelningar och utmärkelser har duggat
tätt under våren, vi går igenom alla vinnare i
byggbranschen.

Hur gör man för att frakta bort över 10 miljoner ton schaktmassor? I projektet förbifart
Stockholm tar man hjälp av sjön.
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I TIDEN

handledare på skolan eller ens familj, säger
Sofia Ekstrand.
Hennes adept heter Fatima Vidimlic, är
23 år och en ambitiös student på KTH
med inriktning på samhällsbyggnad inom
stads- och trafikplanering. Hon skriver nu
på sitt examensarbete parallellt med att
hon arbetar extra på ett konsultföretag i
branschen.
FÖRDELAR MED JÄMNARE FÖRDELNING

Fatima Vidimlic (tv) och Sofia Ekstrand delar ett stort teknikintresse. – Alla borde få den här möjligheten, säger adepten Fatima Vidimlic.

MENTORN OCH ADEPTEN LÄR AV VARANDRA
Nätverket Kvist vill inspirera fler kvinnor att satsa på byggbranschen.
Ett sätt är ett populärt mentorsprogram. Nyblivna mentorn Sofia
Ekstrand vill ge vidare det hon själv saknade när hon var ny i arbetslivet.
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

I dagarna fyller nätverket Kvist tre år och
har kommit upp i drygt 600 medlemmar.
Föreningen är ett nätverk för kvinnliga
arkitekter och ingenjörer med målet att få
fler kvinnor att söka till ingenjörs- och
arkitektyrkena.
– Vi vill både skapa nätverk och lyfta
fram kvinnliga förebilder i bygg- och
fastighetsbranschen. Det handlar om att
skapa utrymmen där vi kan träffas och
utbyta erfarenheter. Sådana platser behövs,
6

säger Linda Lönneberg, nybliven
ordförande för Kvist.
KÄNDES SJÄLVKLART ATT SÄGA JA

Vi har träffat en mentor och hennes adept
för att samtala kring vad året med
mentorsprogrammet har gett dem.
Mentor Sofia Ekstrand är 36 år och
utbildad civilingenjör med inriktning mot
vvs och energisystem. Hon är anställd vid
Projektengagemang i Liljeholmen i

Stockholm och arbetar med många olika
slags byggnader, nu senast med en
ombyggnad av Spårvägsmuseet. Det är på
hennes arbetsplats vi ses.
När Sofia Ekstrand blev tillfrågad om
hon ville bli mentor kändes det självklart
att tacka ja.
– När jag pluggade på Uppsala
Universitet var detta något jag själv
saknade. Jag hade gärna haft en mentor då,
någon att bolla idéer med som inte var ens
B Y G G TJ Ä N S T P M
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Fatima Vidimlic hade inte hört talas om att
det fanns mentorsprogram för kvinnor förrän hon gick med i Kvist. Att det fattas
kvinnor i branschen var inget hon särskilt
lade märke till förrän hon kom ut och började arbeta. På skolan var fördelningen
mellan killar och tjejer jämnare, men hon
tror att fler kvinnor efter studierna väljer
att jobba inom till exempel kommuner än
inom det privata.
– Det var inte förrän jag kom ut i
arbetslivet som jag märkte att det saknas
nätverk mellan kvinnor. När jag började på
konsultföretaget var jag den första tjejen på
min avdelning. Nu är vi två.
"SVÅRT BLI TAGEN PÅ ALLVAR I BÖRJAN"

Både Fatima och Sofia tror att en jämnare
fördelning på arbetsplatsen kan vara en fördel.
– Som kvinna i ett manligt jobbsammanhang syns jag mer på gott och ont.
Men man kan också känna sig mer synad,
vilket kan vara en press. Krav som både
kommer utifrån och inifrån.
På det senaste mötet där hela gruppen
var samlad, diskuterades olika
förväntningar som finns på män och
kvinnor i arbetslivet.
När Sofia Ekstrand var ny i sin yrkesroll
minns hon att det var svårare för henne att
bli tagen på allvar.
– Jag fick ta i mer för att de andra skulle
bli övertygade om något jag hade kommit
fram till, till exempel en uträkning, än om
jag hade varit kille. Det är min känsla.
Detta ledde till att Sofia ofta hade med
sig fler pärmar med dokumentation till
mötena för att kunna visa exakt var
B Y G G TJ Ä N S T P M
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någonting stod. Det räckte inte med att
hon sa det.
– Nu när jag inte är lika ny längre i yrket,
har jag fått mer pondus och har inte lika
mycket papper och pärmar med mig, säger
Sofia Ekstrand.
KURS I COACHANDE SAMTALSTEKNIK

Innan hon började som mentor fick hon gå
en kurs i coachande samtalsteknik, vilket
hon tycker var en bra bas att stå på.
– Vi fick träna på hur man kan lägga upp
ett samtal och olika sätt att lyssna på, hur
viktigt det är att verkligen lyssna på riktigt.
Hon tycker att det varit mycket
inspirerande att få möta en ung och så
driven och engagerad person som också
delar hennes teknikintresse.
– Under de här mötena tror jag det lätt
blir så att man börjar tänka igenom sin
egen yrkesroll och hur det kommer sig att
jag hamnat där jag är idag. Det är nyttigt
att reflektera över sin arbetssituation.
LÄMNA KVAR JOBBET PÅ JOBBET

Fatima Vidimlic å sin sida tycker att hon
fått ett slags lugn genom mentorprogrammet. Hon vet att hon är en
ambitiös person som alltid gör sitt bästa,
men att baksidan av det kan vara att hon
aldrig vet om det räcker till. Det går ju
alltid att göra lite till och lite bättre.
– Du skulle kunna vara min storasyster,
fast i civilingenjörsbranschen. Vi har pratat
en del om prestation och hur man lär sig att
lämna kvar jobbet på jobbet, speciellt nu
när allt är så digitaliserat. Det går alltid att
fortsätta arbeta på tåget eller hemifrån.
När mentorsprogrammet startade i
september förra året började det med en
gemensam träff. Nyligen avslutades året på
samma sätt med en gemensam avslutning
för de sju adepterna och deras mentorer.
Nu ska verksamheten utvecklas och målet
är att dubbla antalet par till nästa år.
Ansökningen för mentorer och adepter i
nätverket Kvist är öppen och pågår fram till
sommaren.

Sofia Ekstrand, civilingenjör vid Projektengagemang

"Som kvinna i ett manligt
jobbsammanhang syns
jag mer på gott och ont.
Men man kan också
känna sig mer synad"
Sofia Ekstrand, civilingenjör, vvs

Fatima Vidimlic, student KTH inriktning
på samhällsbyggnad

7

Förenklade bygglovsregler för solenergi

AKTUELLT

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det framöver inte ska krävas
bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare som följer en
byggnads form. – Genom att vi tar bort bygglovet för solceller och
solfångare avlastar vi byggnadsnämnderna samtidigt som vi också gör
oss av med ett hinder för mer förnyelsebar energi i Sverige, säger
bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Facebookgruppen Teknikkvinnor startades av Maria Paavola,
byggingenjör, och har på ett halvår blivit en aktör att räkna
med. Gruppen har fått stor uppmärksamhet och samlar idag
22 000 kvinnor i olika teknik-yrken. Bland annat samarbetar
nätverket nu med Sveriges ingenjörer samt ordnar inspirationsträffar och nätverksmöten.

Det kan vara smart att satsa på solceller till
exempel i samband med renoveringar av
miljonprogrammet.
– I första hand vill ju den som har en
större anläggning ersätta sin köpta el.
Sen kommer det även att bli en viss andel
överproduktion. Värdet på den köpta elen
utgörs av spotpriset, elnätsavgifter och
elskatt och ibland elcertifikat. För den
sålda elen får man ersättning för spotpriset,
elcertifikat, ursprungsgaranti och lite
nätnytta, säger Jens Penttilä.
TRE METODER UTVÄRDERADES

I BeBos förstudie "Metoder och lösningar
för att matcha solelproduktion och
elanvändning" som Jens Penttilä varit
delaktig i, utvärderades tre metoder med

– Målet med förstudien var att underlätta
för fastighetsägare att välja metod för att
maximera egenanvändningen av solel i
flerbostadshus, säger Jens Penttilä.

ANNELIE BJÖRLING

RESULTATET SKAPAR MÖJLIGHETER

Resultatet från förstudien visar att alla tre
utvärderade matchningsmetoder skapar möjligheter att
öka egenanvändningen av solel inom fastigheten.
Genom att
orientera solcellsmodulerna mot östväst i 45°
lutning
istället för

NÄR DU SKA SKAFFA SOLCELLER
Jens Penttilä uppmanar alla som vill skaffa en
solcellsanläggning att arbeta i rätt ordning:
•

Identifiera syftet med solcellsanläggningens
elproduktion

•

Analysera elbehovet och fastställ
fastighetens elanvändningsprofil

•

Välja orientering av solcellsmoduler

•

Välja antal solcellsmoduler (installerad effekt)

•

Välja ytterligare åtgärd för att i tid matcha
produktion och användning.
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Arbetsmiljöverket har tagit fram
nya föreskrifter gällande hygieniska gränsvärden för luftföroreningar. Detta innebär att gränsvärdena för många ämnen sänks.
Främst är det två EU-direktiv som ligger
bakom förändringarna av föreskrifterna för
hygieniska gränsvärden. Men Arbetsmiljöverket har även passat på att gå igenom
gränsvärdena för flera ämnen och ändringar
har gjorts. I några fall har gränsvärdena
halverats mot tidigare.
Så här ser det ut i Plantagons växthus i Linköping. Nu planeras fler inomhusodlingar i Stockholm.

Inomhusodling under jord
På flera ställen ute i landet pågår
stadsodling i källare, bergrum
och garage. Det tros bli en av de
viktigaste trenderna i utvecklingen av framtidens hållbara städer.
Företaget Plantagon har i ett projekt
kombinerat kontor och ett vertikalt
automatiserat växthus i Linköping.
Nu planeras även en odling i det tidigare
tidningsarkivet i DN-skrapan på Kungsholmen i Stockholm.
– Storskalig matproduktion måste bli en
del av den framtida stadsplaneringen för att
öka självförsörjningsgraden i städer. Det
krävs en industriell syn på produktionsapparaten, säger Owe Pettersson vd för
Plantagon International.
Källaranläggningen som är cirka 700
kvadratmeter stor beräknas producera över
30 ton bladgrönsaker per år. Hela lokalens
volym kommer att kunna nyttjas då man
använder sig av en vertikal odlingsteknik.
Odlingen sker utan kemiska
bekämpningsmedel och sparar enligt
Plantagon 99 procent av vattenB Y G G TJ Ä N S T P M

•

NR 2

•

2018

förbrukningen jämfört med traditionell
odling.
SÄLJS I NÄRLIGGANDE BUTIK

70 procent av odlingen kommer att vara
bladgrönt och kryddor och 30 procent
särskilt näringsrika grönsaker, som olika
kål- och salladssorter. En stor del kommer
att säljas i en närliggande butik.
Målet för Plantagon är att ha tio
anläggningar igång i Stockholm år 2020.

VÄRDET HALVERAS

Ämnen som gränsvärdena sänks för är
bland annat oorganiskt damm, där det
enligt nuvarande föreskrift, AFS 2015:7,
har ett gränsvärde på 10 milligram per
kubikmeter mätt som inhalerbart damm.
Detta värde halveras till 5 milligram per
kubikmeter i de nya föreskrifterna, AFS 2018:1.
Den 21 augusti börjar de nya
föreskrifterna gälla, som AFS 2018:1. Då
upphör även AFS 2015:8 att gälla.
JOHAN ROSHOLM

Foto: Mostphotos
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hänsyn till en solcellsanläggnings
lönsamhet. Det var:
• Matchning med hjälp av anpassad
riktning och lutning av solcellsmoduler
• Matchning med hjälp av energilagring
• Matchning med hjälp av laststyrning
(elanvändning som förflyttas i tid för att
öka matchningen mellan elproduktion
och elanvändning).

mot söder i 45° lutning kan egenanvändningen ökas med ungefär 17 procentenheter.
Vid energilagring i batterisystem visade
det sig att egenanvändningen kunde ökas
med 7 procent för det studerade
fallstudieobjektet. Batterierna laddas när
det finns överproduktion och sen används
elen som finns lagrad i batterierna vid de
tillfällen när man inte har sol-produktion.
Ekonomiskt sett är det mer lönsamt att
använda lagrad energi för kapning av
effekt-toppar istället för att använda lagret
för att flytta energi mellan olika timmar.
Laststyrning bedöms ha en stor potential
för ökad egenanvändning. Beräkningarna
är att egenanvändningen kan ökas med 29
procent. Vid undersökningen togs dock
inte hänsyn till de merkostnader som
laststyrningen medför.

Nya föreskrifter
om hygieniska
gränsvärden

Foto: Plantagon

Bästa läget för solceller
Det finns stora möjligheter för fastighetsägare att skapa bra solcellsanläggningar med lönsamhet. Det menar Jens Penttilä, energiingenjör
på konsultföretaget WSP.

AKTUELLT

Tummen upp för Teknikkvinnor

KRISTINA LINDSTRÖM

SÅ HÄR GÅR DET TILL
Frön sås i rotkuber för att gro, de får sedan ljus
och näring i cirka två veckor och rötterna
utvecklas. Därefter flyttas de till ett odlingstorn
där tillförsel av ett näringsrikt vatten droppar ner
och ger växtrötterna näring. Odlingstornen är
placerade på vagnar och flyttas in i "växthuset".
Ljus från högeffektiva LED-lampor gör att
fotosyntesen får plantan att växa. Koldioxid som
är plantans viktigaste byggsten tillförs och syret
som plantorna utvecklar förs tillbaka till huset.
Efter cirka tre veckor är det dags för skörd och
nya plantor placeras i tornen och processen
startar på nytt.

Ändrad standard för
spiskåpor i bostäder
Provningsförfarandet för spiskåpor utan
fläkt har ändrats i den uppdaterade
standarden SS-EN 13141-3:2017, orsaken
är att det tidigare var för lätt att uppnå bra
värden på osuppfångning.
LOUISE ROSÉN
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På solcellsanläggningen i Katrineholm
byggs just nu ETC:s Solskola.

PORTRÄTTET
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Vad har hyreshus, mobiltjänster och tomater gemensamt?
Jo, alla ryms de under varumärket ETC med samhällsdebattören
Johan Ehrenberg i spetsen. Nu har han gett sig in i byggbranschen
och ska producera klimatneutrala flerbostadshus – samtidigt som
han måste förhålla sig till en dödlig sjukdom.
T E X T V I K T O R G I N N E R F OTO T O B I A S S T E R N E R
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TEMA: LOGISTIK

NYA LÖSNINGAR SÄTTER
LOGISTIKEN PÅ PLATS
Det klassiska dataspelet Tetris går ut på att få små boxar av olika form att
hamna på rätt plats i rätt tid. Ofta är det ganska svårt.
Den som sysslar med bygglogistik vet att liknande uppgifter ute på
arbetsplatserna kan vara minst lika utmanande. Bristande precision i
leveranser och materialhantering orsakar rader av problem.
Dit hör låg effektivitet såväl som onödiga utsläpp.
Nu hoppas både forskare och aktörer i branschen att de svåraste problemen
ska rättas till med hjälp av nya lösningar, teknikutveckling och digitalisering.
Som tur är har det hänt en hel del på det området sedan Tetris först lanserades.
Detta nummer av ByggtjänstPM har bygglogistik som tema.
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TEMA: LOGISTIK

FARTYGEN FRAKTAR BORT
PROJEKTETS MASSOR
Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största pågående
anläggningsprojekt. Arbetet leder till stora mängder massor
som ska tas om hand. Lösningen är att miljoner ton ska
transporteras bort med fartyg.
T E X T J O H A N R O S H O L M F OTO T O B I A S S T E R N E R
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TEMA: LOGISTIK

Bygglogistikcentret i Norra Djurgårdsstaden
är väderskyddat, avfuktat och inhägnat.

LOGISTIKCENTER EFFEKTIVISERAR
BYGGARBETSPLATSEN
När flera byggherrar samsas på ett begränsat område uppstår en
rad problem. Genom att upprätta ett bygglogistikcenter kan man
uppnå bättre leveransprecision, färre materialskador och stölder,
miljömässig avfallshantering samt en förbättrad arbetsmiljö.
T E X T M A N F R E D O T T E R H E I M F OTO T O B I A S S T E R N E R
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