LEDARE

Språket och havet tar
oss till framtiden

S

venska Geologer slog nyligen
larm om att stora delar av Sverige
hotas av akut vattenbrist.
Redan förra året konstaterades
det att grundvattennivån var låg
på flera platser i Sverige och i år har nivån
sjunkit ännu lägre. Den snöfattiga vintern är
en av orsakerna.
I många delar av världen tampas man
dagligen med stora problem orsakade av
bristen på vatten och sanitet. Att då tvingas
avstå från att bevattna gräsmattan kan tyckas
vara ett lyxproblem, men ett
bevattningsförbud för en
lantbrukare kan vara rejält
besvärligt.
På Öland har man,
för att kunna trygga sin
vattenförsörjning,
vänt sig till havet.
I jakten på grundvatten bygger
man nu ett
avsaltningsverk.
Läs mer om
projektet på
sidorna 6-11.
För många
nyanlända är
nyckeln till det
svenska språket
lika med möjligheten till arbetskamrater. Och fler
arbetskamrater
behövs på våra
byggarbetsplatser
för att vi ska ha
möjlighet att
bygga alla de
bostäder som
efterfrågas.

Att språk är avgörande för att ta sig in i och
bli delaktig i det svenska samhället kan Qamar
Happoush intyga. Hon kom till Sverige för
knappt två år sedan och arbetar idag som
byggnadsingenjör. Fritiden ägnar hon åt att
skriva ett bygglexikon med användbara ord på
svenska, engelska och arabiska. Läs Qamars
fascinerande historia på sidorna 30-35.

”För många nyanlända är
nyckeln till det svenska
språket lika med möjligheten
till arbetskamrater.”
Att kunna upphandla varor och tjänster
kräver sitt språk. Den offentliga sektorn i
Sverige köper varje år varor, tjänster och entreprenader för omkring 600 miljarder kronor.
Uppskattningsvis finns idag ungefär 4 100
offentliga organisationer som omfattas av
upphandlingsreglerna.
Lagen om offentlig upphandling, LOU,
som började gälla vid nyåret, är enligt vissa ett
komplicerat förfarande som kräver både
kunskap och hjälpmedel.
”Jag försöker lära ut att beställaren måste ha
kompetens för att göra en bra upphandling.
Man måste ha koll på sitt hus och veta vad man
köper, man kan inte lägga det i händerna på
leverantören”, säger Göran Werner kursledare
WSP, på sidan 22.
I vårt tema om offentlig upphandling får du
förhoppningsvis både kunskap om och hjälpmedel till ett enklare upphandlingsförfarande.
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JAKTEN EFTER MER VATTEN
Vattenbristen på Öland blev akut
förra året. Nu ska vatten från havet
säkra öbornas dricksvatten.

30
QAMAR HAPPOUSH

Läs om Qamar Happoush historia
från ett krigshärjat Syrien till ett nytt
liv som byggnadsingenjör i Malmö.
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Följ de färgade
prickarna för att
hitta artiklar som är
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I TIDEN

JAKTEN EFTER

I TIDEN

MER VATTEN
När det var som värst förra sommaren gick Borgholms kommun back med 1 500
kubikmeter dricksvatten om dygnet. För att kunna trygga sin vattenförsörjning vänder
sig kommunen nu till havet.
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

Två reservoarer byggs vid
avsaltningsverket. De ska
tillsammans rymma 1 500
kubikmeter dricksvatten.

Markus Wertwein Ros visar runt vid det
halvfärdiga avsaltningsverket. Kostnaden
för bygget beräknas ligga på 113 miljoner
kronor. Det är inklusive utbyggnaden av
vattenledningar till befintligt nät.

GÖTA KANAL 2.0

T

re mil norr om Borgholm
ligger den lilla byn Sandvik.
Här pågår byggandet av ett
avsaltningsverk, bara några
hundra meter från havet. På
plats finns sedan tidigare ett
reningsverk och bredvid det
byggs den nya anläggningen.
När Svensk Byggtjänst är på
plats är det knappt två månader kvar tills
att den ska tas i drift. Längre kan man
knappt vänta.
VATTENBRIST

Förra sommaren drabbades Borgholms
kommun precis som flera andra kommuner
i Sverige av brist på grundvatten. Stora
vattenrestriktioner följde, med bland annat
bevattningsförbud och förbud att fylla på
poolerna. Sedan den 1 april gäller samma
sak igen i öns norra kommun.
Markus Wertwein Ros, chef för VA,
energi och miljö på Borgholm Energi,
berättar att de i början av 2016 såg de första
14

GÖTA KANAL 2.0

Det finns flera anledningar till att
Öland har brist på grundvatten.
Bland annat de senaste årens
snöfattiga vintrar.

tecknen på en stor kris. I juni tog
kommunfullmäktige beslutet att börja att
bygga ett avsaltningsverk.
– Istället för ett pilotprojekt valde vi att
sätta igång ett fullskaligt. Med
målsättningen att gå ut första dagen i full
skala. Det byggs för att producera 3 000
kubikmeter dricksvatten om dygnet, säger
Markus Wertwein Ros.
LEDNING UT I HAVET

Från strandkanten och 700 meter ut i havet
sträcker sig ledningen som tar upp
havsvatten till verket. Intaget ligger på 28
meters djup.
– Längre söderut på Öland är det 15
meter djupt i median. Här blir det snabbt
28 meter med stabilt vatten som är svalt för
att verket ska fungera bra. Vi vill ha en
jämn temperatur på vattnet, säger Torgny
Färm, chef för ledningsnätet för VA.
Inte långt ifrån finns det rör som för ut
restprodukterna till havet igen. Nästan
6 000 kubikmeter råvatten kan pumpas

VATTENBRISTEN I SVERIGE
Flera kommuner har redan infört restriktioner för användandet av det kommunala
vattnet. Från och med den 10 april har
Örebro kommun bevattningsförbud, med
hänvisning till låga grundvattennivåer och
lite regn. Från och med den 15 april kommer även Gotland ha bevattningsförbud
på stora delar av ön.
Enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning, kommer grundvattennivåerna
vara mycket under de normala eller under
de normala i stora delar av Sverige. I den
senaste rapporten från mars i år är grundvattennivåerna i stora magasin särskilt
låga i stora delar av mellersta Svealand
och Gotland.

upp dagligen men bara 3 000 kubikmeter
produceras till dricksvatten. Resterande är
ett rejekt på grund av verkningsgraden i
filterprocessen. En högre sådan kan ge
skadliga beläggningar för filtren.
I verket minskar först intagssilar
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TEMA: OFFENTLIG UPPHANDLING

Illustration: Mostphotos

HAR DU HÖRT
OM NYA LOU?

TEMA: OFFENTLIG UPPHANDLING

NEJ,
BERÄTTA ME
R

BRANSCHENS RÖSTER OM
OFFENTLIG UPPHANDLING
Den första januari 2017 ändrades regelverket för upphandling
vilket innebär att tidigare LOU och LUF upphörde och ersattes
med helt nya lagar.
De nya lagarna genomför tre EU-direktiv och ersätter lagen
om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Det
infördes också en lag om upphandling av bygg- och tjänstekoncessioner. Vi har i detta nummers tema pratat med flera
aktörer i branschen som har en sak gemensamt, de arbetar
med offentlig upphandling i någon form.

12
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OM LOU
Offentlig upphandling innebär att en
upphandlande myndighet köper, hyr eller på
annat sätt anskaffar varor, tjänster eller
byggentreprenader. Exempel på upphandlande
myndigheter är myndigheter inom stat,
kommuner och landsting samt kommunala eller
statliga bolag eller styrelser.
Reglerna för offentlig upphandling bygger på
EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela EU.
Grundprinciperna bygger på objektivitet och
öppenhet.
Källa: Konkurrensverket
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TEMA: OFFENTLIG UPPHANDLING

TEMA: OFFENTLIG UPPHANDLING

INGEN LOU
UTAN ÄTA
Det är för stort fokus på juridiken
kring en offentlig upphandling
istället för på de åtgärder som
faktiskt ska utföras. Det menar
Fredrik Larsen, teknisk chef på
Byggebo i Oskarshamn, som tycker
det är galet att knappt någon
renovering kommer utan ÄTA*.
Fredrik Larsen är teknisk chef på det
kommunala bostadsbolaget Byggebo i
Oskarshamn. Han är minst sagt irriterad
på det offentliga upphandlingssystemet,
som han tycker strider mot sunt förnuft.
– Det som är mest komplicerat är att
kommunala bostadsbolag verkar på den
privata marknaden men lyder under
kommunallagen. För små fastighetsbolag
som Byggebo är det en svår ekvation att
lösa. Utan en egen juridisk stab så är ett
upphandlingsförfarande väldigt svårt, dyrt
och krävande.

HUR FUNGERAR
LOU I PRAKTIKEN

LOU TRIGGAR ÄTOR

Men även för stora företag kvarstår grundproblemet, menar Fredrik Larsen, och det
för att upphandlingsreglerna är så minutiöst styrda att de triggar ätor.
Foto: Anna-Klara Aspegren

Kommunala fastighetsbolaget Byggebo
och tak- och fasadentreprenören Morneon – som båda är mindre aktörer –
berättar här om svårigheter, frustration och systemfel.

Fredrik Larsen, teknisk chef, Byggebo

– Om man missar att ta med en liten,
liten detalj i vårt underlag, så finns det
entreprenörer som utnyttjar det direkt. Då
kan de komma med ett lågt anbud som vi

TE X T ANNA-KL ARA ASPEGREN
I L LU S T R AT I O N : M O S T P H O T O S
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måste godta,
men de vet att de i
ett senare skede
kommer kunna ta extra
betalt för att de detaljer vi missat ändå måste göras. Det naturliga vore att entreprenören, som ju ska vara expert på åtgärden,
kommunicerar vad hen tycker behövs och
vore bäst i det enskilda fallet och att vi
tillsammans kan föra en dialog. Men det är
ofta tvärtom och där har vi direkt en ÄTA.
Och plötsligt har vi kanske betalat mer än
om vi valt en annan entreprenör i anbudsförfarandet som kanske var lite dyrare, men
som självklart hade räknat in den där åtgärden i sitt pris som vi missat.
SVÅRT ATT UPPHANDLA RENOVERING

Varför LOU en gång har uppkommit har
Fredrik Larsen full förståelse för. Men han
pekar samtidigt på de stora kostnader
förknippade med hela förfarandet som
ligger samhället till last om man börjar räkna
på alla som är inblandade, alla ÄTA:or,
omtag och de överklaganden som man
riskerar. I värsta fall blir det både dyrt och
besvärligt för eventuella boende och hyresgäster i byggnader där den upphandlade
entreprenaden inte fungerade.
Fredrik Larsen tar upp problemet med
upphandling när det gäller renovering.
– När vi ska in och renovera ett befintligt
hus vet vi inte alltid hur det ser ut inuti

väggarna. Det
kan vara en fråga
om beställarkompetens,
men trots att vi försöker så är
det för oss i det närmaste omöjligt att då
specificera alla åtgärder i ett förfrågningsunderlag. Bäst vore om man kunde föra en
dialog med anbudslämnaren.
Hur skulle du vilja göra istället?
– Jag hade börjat med en egen research
och letat reda på ett par, tre firmor som
verkar matcha det jag behöver ha gjort.
Sedan hade jag stämt träff med dem och
sagt: det här och det här vill vi ha gjort, de
här vitvarorna, den här tekniken, det här
utseendet och de här funktionerna. Vi vill
ha bästa kvalitet till bästa pris. Den entreprenör som fick uppdraget hade känt ett
eget ansvar och en yrkesstolthet att genomföra det på bästa sätt.
Allt detta hade varit mycket enklare och
kostat mycket, mycket mindre än att sitta
och skapa ett förfrågningsunderlag som
ändå kommer att innehålla kryphål för den
som vill.
– Tro det eller ej, jag tycker det är roligt
med upphandling. Men LOU gör mig
frustrerad!

*ÄTA=Ändringar, Tillägg, Avgående
27

PORTRÄTTET

PORTRÄTTET

FRÅN SYRIEN
				TILL SVERIGE
Q A M A R
HAPPOUSH

Q A M A R
HAPPOUSH

När hon kom till Sverige från Syrien för knappt två år sedan
kunde hon inte ett ord svenska. Men med en stor portion
envishet är Qamar Happoush, 25 år, nu fast anställd som
byggnadsingenjör på ett byggföretag i Malmö.
T E X T A N N A H E D E N R U D F OTO L A R S D A R E B E R G
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