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TEMA DIGITALISERING
UPPKOPPLAD BYGGPLATS • DEN SVAGA LÄNKEN I IoT •
BRANDSKYDDA DIGITALT • DE SIAR OM DEN DIGITALA FRAMTIDEN

LEDARE

Uppkopplad verklighet

V

ad betyder egentligen begreppen
VR, AI, IoT, Big data, BIM,
GDPR och robotisering? En sak
är säker, de är alla begrepp som
kommer att få en allt större
betydelse framöver.
I det här numret reder vi ut begreppen,
kopplar upp oss och surfar runt i den
alltmer digitaliserade byggvärlden. En
värld som går i en allt snabbare takt då
generationsväxlingen i branschen pågår för
fullt och de nya unga som vuxit upp i den
tar den uppkopplade tillvaron för självklar.
Byggbranschen har länge ansetts
konservativ och långsam när det gäller att
ta till sig ny teknik. En undersökning från
början av 2017 bekräftar tesen.
Undersökningen visar att digitaliseringen i
byggsektorn har varit låg jämfört med
många andra branscher. Men de flesta gör
dock bedömningen att utvecklingen inom
de närmaste åren kommer att accelerera.
I vårt tema om digitalisering förklarar
Olle Samuelsson, forsknings- och
innovationsstrateg på IQ Samhällsbyggnad,
vad det hajpade ordet digitalisering
innebär: ”Vi har tidigare förlitat oss på
hantverket, men tekniken går jättefort. Vi
behöver tänka mer industriellt så att många
olika kompetenser tillsammans kan skapa
flexibla lösningar utifrån standardiserade
plattformar”.
I det nystartade projektet Uppkopplad
byggplats strävar man efter att ”koppla

upp” byggplatserna och dess försörjningskedjor. Tre olika projekt som alla har som
mål att ta reda på om det är möjligt att med
digitala hjälpmedel kunna minska
kostnader i produktionsprocessen genom
att korta ledtider, öka kvalitet, minska
slöseriet, minska klimatpåverkan och skapa
en säkrare arbetsplats. Läs mer på sidorna
26-47.
Längre in i tidningen möter vi Madeleine
Nobs som leder projekt för upprustning av
miljonprogrammet och är en av grundarna
till BoKlok.
Hon är även kvinnan som ser till att vi
boende känner oss trygga och trivs i våra
städer. Läs mer i vårt porträtt på sidorna
48-53.
I det här numret får du även veta mer om
Årets Bygge. Samverkan, innovation,
budget, hållbarhet och säkerhet är de fem
parametrar som gäller när juryn tar fram en
vinnare.
Tävlingen, som är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda,
omfattar alla typer av projekt i Sverige,
stora som små och såväl husbyggnads- som
anläggningsprojekt, samt nybyggnad som
ombyggnad. På sidorna 55-75 kan du läsa
om de 20 nominerade projekten.
Den 19 mars är det dags för gala och
2018-års vinnare avslöjas.
Må bästa byggnad vinna!
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Charlotte Steen, Chefredaktör

Redaktionen ansvarar ej för icke beställt
material. Eftertryck och kopiering av text och
bild/illustration får inte ske utan redaktionens
medgivande. Inte heller återpublicering i
elektronisk form på exempelvis hemsidor
eller databaser får ske utan tillstånd
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48-53 MADELEINE NOBS
Madeleine Nobs driver hållbar renovering i
miljonprogrammen och ser byggbranschen som
en nyckelspelare i trygghetsarbetet.

24 JÄMNT PÅ JOBBET

46 SENSORER I RÖREN

55 OCH DE NOMINERADE ÄR...

76 VVS-UPPFINNINGEN

Stor uppslutning när Svensk Byggtjänst
kallade till möte för att diskutera det
nystartade projektet Jämnt på jobbet.

19 mars koras vinnaren i Årets bygge.
Vi går igenom de 20 nominerade projekten.
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På våra temasidor har vi bland annat
fördjupat oss i ett Göteborgsprojekt där
sensorer håller koll på vattnet i rören.

Läs om Willy Oscianssons uppfinning som
gör att du slipper ventilera bort spillvärme
och samtidigt sänker fjärrvärmekostnaderna.
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I TIDEN

I TIDEN
webbsajten unik. Den är gratis att använda
och opartisk på så vis att den inte påverkas
av aktörer med kommersiellt intresse.
Dessutom kvalitetsklassas informationen.
Sist men inte minst: den vill lite mer än
bara själva uppdraget. Vi är inställda på att
inte bara informera – vi vill att kunskapen
ska användas ute i byggen och
renoveringsprojekt, säger Johan Nuder,
koordinator på Informationscentrum för
hållbart byggande.
STOPPA LÄCKANDE HÅLLBARHET

Hållbarhet handlar om social-, ekonomiskoch ekologisk hållbarhet. Ytterligare en del
i uppdraget från Boverket handlar om att
ha ett livscykelperspektiv i synen på
hållbarhet i byggandet.
Johan Nuder betonar ”att ambitionen är
att aktörer inom branschen ska bli
inspirerade att välja hållbara lösningar”.
Framöver är målsättningen att
målgruppsanpassa informationen. En
viktig utmaning är att nå dem som helt
enkelt inte tror att det lönar sig att välja
hållbara alternativ.
– Vi kommer att undersöka var det

Koordinator Johan Nuder vill inspirera ännu fler att välja hållbara lösningar.

”läcker hållbarhet”. Efter den kartläggningen vet vi inom vilka områden som det
behövs mer kunskap, säger Johan Nuder.
HÖRNSTEN FÖR SAMLAD KUNSKAP

Den 24 januari gjordes en webbsändning.
Bostadsminister Peter Eriksson, var en av
de medverkande och han betonade vikten
av samverkan för att öka hastigheten på
hållbart byggande.
– Förändringar kräver kunskap. Nya
Informationscentrum för hållbart
byggande är en hörnsten i det arbetet, sa
Peter Eriksson i den inspelade hälsningen.
Under sändningen presenterade sig
också styrgruppsmedlemmarna som
representerar de fem underleverantörerna i
samarbetet. Det är Andres Muld,
styrgruppsordförande och ordförande i
Nationellt Renoveringscentrum NRC,
Anna Jarnehammar från IVL, Kristina
Mjörnell från RISE, Stefan Olsson från
Energikontor Sydöst, Thomas Sundén från
Sustainable Innovation, samt Dennis
Johansson från NRC som är
kvalitetsansvarig på Informationscentrum
för hållbart byggande.

BAKGRUND
Våren 2017 beslutade regeringen att starta ett
Informationscentrum med syfte att främja
energieffektivisering och hållbarhet vid
renovering och nybyggnation.
I mitten av september kom beskedet att Svensk
Byggtjänst på uppdrag av Boverket får driva det
nya Informationscentrum för hållbart byggande.
Nationellt Renoveringscentrum är partner i
uppdraget.
Under hösten har Svensk Byggtjänst organiserat
verksamheten i samverkan med Nationellt
renoveringscentrum som i sin tur har
samarbeten med RISE, SUST, IVL och Sveriges
Energikontor.
Den 1 januari 2018 lanserades den nya
webbsajten www.ichb.se.

NYTT INFORMATIONSCENTRUM
FRÄMJAR HÅLLBART BYGGANDE
Nya Informationscentrum för hållbart byggande ska fungera som en
mötesplats. Här samlas relevant information om hållbara lösningar inom
både nybyggnation och renovering.
T E X T A N N E L I E B J Ö R L I N G F OTO T O B I A S S T E R N E R

Hur gör man egentligen för att bygga
hållbart? Idag finns det mycket kunskap,
men det är inte alltid så lätt att hitta eller
förstå den. Det är här som
Informationscentrum för hållbart
byggande fyller en viktig funktion för alla
som fattar beslut om nybyggnation och
renovering.
Att samla in, granska, kvalitetssäkra och
sprida information till målgrupper inom
6

den svenska bygg- och fastighetsbranschen
ingår i uppdraget som Svensk Byggtjänst
fått från Boverket.
Den 1 januari gick startskottet för webbsajten, www.ichb.se som är den främsta
kanalen för informationsspridningen.
SNABBT VÄXANDE WEBBSAJT

Forskningsrapporter, artiklar och
publikationer är samlade i en sökbar

databas. I skrivande stund finns det runt
130 dokument i databasen och den fylls på
allteftersom i rask takt. Alla dokument
granskas och får en kvalitetsklass, beroende
på hur säkra de bedöms vara. Framöver
kommer en innehållsdel att bli alltmer
betydelsebärande, där svårsmälta rapporter
samlas i synteser och omarbetas så att
informationen blir enklare att ta till sig.
– Det är flera faktorer som gör
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Tidigare rikspolischefen Dan Eliasson
har av regeringen utsetts till ny
generaldirektör för Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap,
MSB. Eliasson tillträder
tjänsten den 5 mars 2018.

Konsumenter fortsätter att klaga på hantverkstjänster. Det visar Konsumentverkets sammanställning av konsumentklagomål för 2017.
Totalt rör det sig om närmare 119 000 klagomål varav drygt åtta procent
handlade om hantverkstjänster. Klagomålen på hantverkare handlar
många gånger om att arbetet blev dyrare, tog längre tid eller inte blev
utfört på det sätt som konsumenten trodde var överenskommet.

NY PÅ JOBBET

Foto: Martinsons Trä

15 000 medarbetare behövs
i fastighetsbranschen

Nu finns Svanenmärkt KL-trä

Företaget är först någonsin med att lansera
KL-trä av det här slaget och nyheten
välkomnas av Miljömärkning Sverige, som
ansvarar för Svanenmärkningen.
– Det finns ett stort intresse för
Svanenmärkt byggande så det är väldigt

positivt att KL-träskivor klarar våra krav,
säger Josephine Jansson, produktspecialist
på Miljömärkning Sverige, i ett
pressmeddelande.
Klimatavtrycket från de nya byggskivorna uppges vara bland det minsta på
marknaden. Utgångspunkt har varit en
livscykelvärdering av produkten. För
Svanenmärkning krävs bland annat
minskad användning av miljö- och
hälsoskadliga ämnen samt användning av
certifierad träråvara.
VIKTOR GINNER

"Innovationslabben ska vara nyskapande
mötesplatser där de som berörs av
problemen, till exempel elever i en skola eller
boende i ett område, bjuds in för att testa nya
idéer i verklig miljö tillsammans med företag."
Andreas Netz, programansvarig på innovationsmyndigheten
Vinnova som nu går in med 25 miljoner i en satsning på ett
flertal innovationslabb som ska motverka segregation och
socialt utanförskap. I ett av projekten handlar det om
bostadsbyggande där småhus ska utvecklas tillsammans med
nyanlända, unga, äldre och andra som har svårt att ta
sig in på bostadsmarknaden.

…av en hantverkares vardag går åt till
logistisk hantering av material, enligt en
ny rapport från SBUF som tillsammans
med en grupp forskare tagit fram ett
ramverk som ska ge bättre planering av
materialförsörjningen.

Nytt verktyg
mäter hållbarhet
vid renoveringar
Vid en renovering är det ofta
svårt att bedöma hur hållbara
insatserna blir. Renobuild är
ett nytt gratis verktyg som
utvärderar renoveringsalternativ
med hänsyn till ekonomi, miljö
och sociala aspekter.
Renobuild består av ett Excelark och en
användarhandbok. Användaren för in
uppgifter om kostnader, miljö och den
sociala påverkan. Med hjälp av verktyget
kan sedan olika alternativ jämföras.
– Tanken är att verktyget ska användas
tidigt i processen för en planerad
renovering. Det kan användas till att
utvärdera olika alternativ, till exempel kan
man jämföra om man endast ska renovera
det som är absolut nödvändigt eller om
man ska sätta in olika energieffektiviserande
åtgärder som tilläggsisolering eller byte av
ventilationssystem, säger Francesco Sacco,
huvudansvarig för Renobuild på RISE.

Fastighetsbranschen måste
rekrytera inom nya målgrupper
för att nå målet 15 000 nya
medarbetare inom tio år visar en
undersökning som Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd,
FU, har gjort under 2017.
För att kunna nå målet med fler
medarbetare inom fastighetsbranschen
måste nya rekryteringsgrupper kontaktas.
En sådan grupp är nyanlända. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har därför
inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att kunna fånga upp nyanlända
med relevant utbildning och erfarenhet.
PRAKTIK VIKTIGT

Praktiken som är en del av snabbspåret
är viktigt. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd lanserar med stöd från Asyl-,
migrations- och integrationsfonden ett
handledarstöd för att öka inkluderingen

Foto:Mostphotos
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Norrländska Martinsons Trä
har under en längre tid arbetat
med att ta fram Svanenmärkt
korslimmat trä, så kallat
KL-trä. Nu finns byggdelen på
marknaden.

AKTUELLT

Flest klagomål på hantverkstjänster

Från polisen till MSB

och toleransen på arbetsplatserna.
VERKTYG FÖR VALIDERING

Valideringsverktyg för upphandling finns
nu på Arbetsförmedlingen. Verktyget är
översatt till fem främmande språk för att
underlätta arbetet. Tio orter i Sverige har
också ackrediterade testcenter som är redo
att validera personers kompetens.
FLER NYANLÄNDA UTBILDAR SIG INOM
FASTIGHETSBRANSCHEN

Statistik från Arbetsförmedlingen visar
att fler nyanlända påbörjar utbildning
inom
fastighetsbranschen
jämfört
med tidigare. 2017 har 173 på börjat
Arbetsförmedlingens
arbetsmarknadsutbildningar eller förberedande kurser
inom fastighetsbranschen under de tre
första kvartalen. 2016 var motsvarande
siffra 79.

Fastighetsbranschen behöver anställa
fler medarbetare de kommande tio åren.

KRISTINA LINDSTRÖM

Bilen som underlättar bygglovsansökan
I Uppsala kommun har man infört en så kallad bygglovsbil. Den ska underlätta
för medborgare på landsbygden att söka bygglov.
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AKTUELLT

BYGGLOVSBILEN

– Vi är glada över att ha lanserat bygglovsbilen. Det kommer underlätta
för många och också för oss på bygglovsenheten att kunna se hur det
ser ut på plats och ge råd inför bygglovsansökan utifrån
det. Bygglovsbilen är inte bara en bil utan ett
uttryck för att kommunen är närvarande
där medborgarna finns, säger Christian
Blomberg bygglovschef i Uppsala
kommun, till Svensk Byggtjänst.
KRISTINA LINDSTRÖM

ANNELIE BJÖRLING
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PORTRÄTTET

PORTRÄTTET

Madeleine Nobs i ett snöigt
Liljeholmen i Stockholm.

HON ÄR EN BYGGARE I
TRYGGBRANSCHEN
Svenskarna känner en allt större oro för brottslighet. Men det
behövs fler lösningar än ökade polisresurser och övervakningskameror. Det menar Madeleine Nobs som driver hållbar
renovering i miljonprogrammen och ser byggbranschen som en
nyckelspelare i trygghetsarbetet.
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: DIGITALISERING

TEMA: DIGITALISERING

EN ALLTMER
UPPKOPPLAD BYGGVÄRLD
Digitalisering är ett ord vi den senaste tiden fått höra allt oftare.
Även i byggbranschen. Men enligt en undersökning är digitaliseringen
inom byggsektorn låg jämfört med många andra branscher.
I vårt tema om digitalisering kopplar vi upp oss och reder ut begrepp
som VR, AI, IoT, Big data, BIM, GDPR och robotisering.
Begrepp som kommer att få en allt större betydelse framöver.
”I grunden handlar det om teknik, men det är hur vi kan använda den
smart som avgör nyttan” säger forsknings- och innovationsstrategen Olle
Samuelsson på sidorna 28-29.
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TEMA: DIGITALISERING

TEMA: DIGITALISERING

DIGITALISERING – EN UTMANING
FÖR FASTIGHETSBOLAGEN

Rapporten visar att en stor del av Sveriges
fastighetsbestånd är uppkopplat idag,
särskilt landstingets lokaler. Rapportens
syfte är att kartlägga och dela insikter kring
vilka utmaningar och behov svenska
fastighetsägare har när det kommer till
energieffektivisering med hjälp av
uppkopplade lösningar.
MÅNGA FÖRDELAR MED UPPKOPPLING

Hälften av de tillfrågade företagen tycker
att det blir en mer attraktiv arbetsplats med
uppkopplade fastigheter men ekonomin
sätter käppar i hjulet.
I rapporten svarar en tredjedel att
konkurrenskraft är den största drivkraften.
Cirka hälften svarar att den största vinsten
med digitalisering finns att hämta i
energiförbrukningen.
EKONOMISKA BESPARINGAR

En uppkopplad fastighet innebär i regel
ekonomiska besparingar när det gäller till
exempel drift och energiförsörjning. Trots
att man kan spara pengar genom
uppkoppling så är det en ekonomisk
tröskel att investera i uppkopplade
lösningar.
– Ironiskt nog är det bristande resurser
som står i vägen för att genomföra
besparande åtgärder. Det handlar inte
alltid om att göra stora investeringar utan
att för en mindre peng få hjälp att dra nytta

av sina redan uppkopplade produkter för
att nå maximal effektiviseringspotential,
säger Christer Sjöström, i en kommentar
till undersökningsresultatet.
FRAMTIDENS FASTIGHETER PÅVERKAS AV IoT

Internet of Things, IoT, och uppkopplade
lösningar kommer att påverka fastigheterna
på olika sätt i framtiden tror 60 procent av
de tillfrågade i undersökningen. Det kan
handla om till exempel fjärrstyrning,
kontroll och övervakning, optimering av
drift och energiförbrukning samt ökad
säkerhet i form av säkerhetssystem i
fastigheterna och datasäkerhet för att
skydda digitala system som är kopplade till
fastigheterna.
I slutet på rapporten från Schneider
Electric finns fem smarta exempel.
Rapporten finns att läsa/ladda ner i sin
helhet på:
https://www.schneider-electric.se/sv/
download/document/iot-report-sv/ .
DRA NYTTA AV AI-TEKNIK

Det är Anne Håkansson, forskare i AIteknik vid Programvaruteknik &
Datorsystem på Kungliga tekniska
högskolan i Stockholm, KTH, som menar
att fastighetsägare skulle kunna dra stor
nytta av artificiell intelligens-teknik, AIteknik.
– Det handlar om att samla in data och

FASTIGHETSAUTOMATION
• Med fastighetsautomation menar man ett
system, oftast i form av en dator eller
mikroprocessor, som ser till att fastigheten
får önskad energi, i form av tappvarmvatten,
ventilation och centralvärme, och att
belysning och elenergi styrs.
• I dag är system för fastighetsautomation ofta
uppkopplade mot internet för att göra avläsning av förbrukningsdata möjlig.
• Man ökar ofta funktionen genom ett så kallat
iBMS (intelligent Building Management
System) i form av exempelvis en tillkopplad
molntjänst för återkoppling av energidata,
integration med säkerhetssystem som
passagesystem och kameraövervakning och
integration med kraftsystem.
• Kraftfulla iBMS kan även hantera elkvalitet
och analys av hur byggnaden används.
Källa: Tidningen Fastighetsfolket

genom att se var det uppstår avvikelser kan
man arbeta förebyggande genom att sätta
in åtgärder som krävs. Det skulle till och
med kunna ske med automatik.
Med AI-teknik kan man förekomma
problem, spara pengar och få ett smart hus
på köpet.
– Det kan till exempel handla om läckage
där man kan förhindra fuktskador, som det
i många fall kan ta lång tid att upptäcka,
eller upptäcka bränder där man kan göra
insatser i ett tidigt skede för att hindra
brandspridning, säger Anne Håkansson.

Et t ur val av statistik från Schneider Electrics rappor t om
h u r u p p ko p p l a d e s ve n s k a f a s t i g h e t e r ä r.
Vilka av följande uppkopplade

till att investera i IoT och

redan idag i hela eller delar av era

uppkopplade fastigheter?

fastigheter/ert fastighetsbestånd?

( Flera svar möjliga)

97%

Värme /ventilation

Av 125 tillfrågade fastighetsbolag svarade två tredjedelar att de
det är för dyrt, visar en rapport från Schneider Electric.
T E X T K R I S T I N A L I N D S T R Ö M I L LU S T R AT I O N M O S T P H O T O S
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Miljö- / Hållberhetsskäl

8 1%

Passagesystem

Kameraöver vakning

74%

90%

Brandlarm

önskade att deras fastigheter var mer uppkopplade, men de tycker att

Vilken är den största drivkraften

lösningar för drift och styrning finns

Ekonomiska skäl

•
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•

2018

Christer Sjöström, chef för affärsområdet
EcoBuildings på Schneider Electric.
Foto: Schneider Electirc
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