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BOSTADSEXPERTEN SOM 
HITTAT HEM I POLITIKEN

ADDERA BRANDSKYDD

Cellplastisolering Nya 
PAROC® FireSAFE™

En mer brandsäker 
byggnad+ =

BRANDSKYDDA CELLPLASTISOLERINGEN. Med vår nya produktfamilj PAROC® FireSAFE™, 
speciellt framtagen för att addera brandskydd åt konstruktioner som isolerats med 
cellplast,  uppfylls gällande brandkrav. Läs mer på PAROC.SE/FIRESAFE.

TIPS VID ELBILSLADDNING • SAMVERKAN FÖR KLIMATOMSTÄLLNING •   
DAMM SKYDDAR MOT ÖVERSVÄMNING •

CATTIS CARLÉN ÄR POLITISKT SAKKUNNIG 
HOS BOSTADSMINISTERN

TEMA KLIMAT
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LEDARE

Charlotte Steen, Chefredaktör 

N
är du läser detta har vi 
nyligen genomfört ett EU-
val. Ett val som bland annat 
gick i klimatets tecken.  
Ett val som innehöll vår tids 

ödesfråga och som vi kanske bara har något 
enstaka årtionde på oss att lösa, enligt flera 
studier. Klimatforskarnas besked är tydligt. 
Med de klimatåtgärder vi gör idag riskeras 
en två grader varmare värld – och en 
förlorad kamp mot klimatförändringarna.  
Vi måste alltså göra mycket mer. 
Undersökning efter undersökning visar att 
klimatförändringarna tillhör det som 
svenska folket, framför allt unga, oroar sig 
för mest.

Tidigare i vår besökte jag, för att upplysa 
mig, en klimatpolitisk EU-debatt som 
organisationen Klimatriksdagen ordnat. 

Alla politiska partier var representerade 
och alla hade sin syn på vad som behöver 
göras. Men en sak hade de gemensamt, att 
klimatet kräver en omställning nu!

”Energisektorn, industrin och byggandet 
behöver ställas om till förnybar 
energiproduktion, cirkulära materialflöden 

Klimatet kräver  
omställning nu!
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elektronisk form på exempelvis hemsidor 
eller databaser får ske utan tillstånd

”Klimatförändringarna 
tillhör det som svenska 
folket, framför allt unga, 
oroar sig för mest.”

och klimatneutralt byggande. Storskaliga 
satsningar på solceller, vindkraft, vätgas, el-
lagring samt en uppgradering av elnäten 
behöver ske inom hela EU. EU bör bidra till 
skärpta byggregler med krav på nollenergihus 
och utsläppsfria teknologier som till exempel 
cirkulär materialanvändning och trä.”  
(Ur Klimatriksdagens aktionsplan CALL 
FOR ACTION för EU)

I detta nummer, som har klimattema, kan 
du läsa om de initiativ som vi i 
byggbranschen gör men också vad som 
behöver göras för att möta de krav som är 
nödvändiga för en klimatomställning.

Bland annat har ett hundratal företag, 
organisationer och kommuner skrivit på en 
färdplan för en klimatneutral och 
konkurrenskraftig bygg- och anläggnings-
sektor. På sidorna 38-41 kan du läsa mer 
om vägen till att uppnå nollutsläpp av 
växthusgaser.

På sidorna 44-47 kan du läsa om gröna 
byggmaterial och de satsningar som gjorts 
på området.  Du kan även lära dig mer om 
cirkulärt bostadsbyggande då vi på sidorna 
48-49 pratat med representanter från den 
danska hyresgästkooperationen i Århus. 
De bygger världens första bostäder 
utformade enligt cirkulära principer.

Detta och mycket mer för dig som, liksom 
jag, behöver kunskap för att kunna agera i 
kampen mot klimatförändringarna.
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AKTUELLT AKTUELLT

AKTUELLT
Ett urval av nyheter från anläggning, el och tele, förvaltning, hus och VVS. 

Läs mer på omvarldsbevakning.byggtjanst.se

”Nu får vi en bättre kontroll eftersom alla 
måste identifiera sig i systemet”

Thor Jonsson, verksamhetsområdeschef på ID06, 
om förändringarna som införs den 20 juni och bland annat innebär 
att alla individer kopplade till ID06-systemet måste identifiera sig 

med BankID, pass eller nationellt ID.

Kontrollera heta arbeten i luren

Med heta arbeten menas en mängd olika 
moment som är brandfarliga, utförs på en 
tillfällig arbetsplats och kräver en risk-
bedömning. Exempelvis kan det handla 
om svetsning, skärning, takarbeten och 
arbeten med snabbroterande verktyg.

Enligt Brandskyddsföreningen ska den 
nya digitala listan ge en effektivare 

Det nya hjälpmedlet kan användas på telefon, 
surfplatta eller dator.

tillståndsgivning och större möjligheter till 
uppföljning. Bland annat finns en funktion 
som gör att den tillståndsansvarige får 
påminnelser om när ett tillstånd startar 
eller löper ut. Listan kan användas på 
telefon, surfplatta och dator. 

 VIKTOR GINNER

Brandskyddsföreningen har tagit fram "Digital tillstånds- och kontrol-
lista Heta Arbeten" med innehåll på svenska, tyska, engelska och polska. 
Syftet är höjd säkerhet och effektivisering ute på arbetsplatserna. 

Nya föreskrifter för  
NIS-leverantörer

De som tillhandahåller samhällsviktiga 
tjänster, till exempel energi- och VA-bolag, 
ska undersöka om de berörs av NIS-regle-
ringen, Nätverk- och informationssäkerhet.

De som gör det kallas för NIS-leverantö-
rer och från den 1 mars i år gäller nya före-
skrifter från Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, MSB, om inrappor-
tering av incidenter. De nya föreskrifterna, 
MSBFS 2018:9, bestämmer hur rapporte-
ringen ska göras vid problem som påverkar 
leveransen av tjänsten.

JOHAN ROSHOLM

Sedan den 1 mars gäller nya 
föreskrifter om incidentrappor-
tering. Föreskrifterna gäller för 
de som klassas som  
NIS-leverantörer

Vill locka fler kvinnor  
till VVS-branschen

– Branschen skriker efter duktigt folk och 
jobbet passar kvinnor lika bra som män. 
Det här är ett gyllene tillfälle för tjejer att 
byta karriär. Det är inte fysiskt tyngre 
arbete än många kvinnodominerande 
yrken idag, säger Charlotte Fryklund, 
verksamhetschef på VVSYN.

Lärlingsprogrammet vänder sig till kvin-
nor som vill yrkesväxla och som är intres-
serade av VVS-montörsyrket. De som 
kommer med i programmet är garanterade 
en lärlingsplats på ett företag inklusive en 
teoriutbildning under lärlingstiden. Efter 

VVS-branschens yrkesnämnd, 
VVSYN, vill få fler kvinnor till 
branschen. De startar därför ett 
lärlingsprogram för kvinnor som 
vill yrkesväxla och ett nätverk 
för kvinnorna som redan arbetar 
inom branschen. 

Idag finns det endast ett fåtal kvinnliga VVS-montörer. Foto: Johnér Bildbyrå 

genomförd lärlingstid och godkända teori-
kurser genomförs ett branschprov för att 
bli certifierad VVS-montör.

NÄTVERK FÖR ATT DELA ERFARENHETER

VVSYN har även startat ett nätverk, en 
Facebook-grupp, för kvinnor som redan 
arbetar i branschen. Tanken med detta är 
att nätverket ska göra det lättare för 
kvinnorna att dela erfarenheter, stötta och 
lära varandra, samt i slutändan få fler 
kvinnor att vilja arbeta i branschen.

– Det här är egentligen en trestegsraket. 
För vi har även en förhoppning att starta 
ett mentorprogram. Men så långt har vi 
inte kommit än. Tanken är dock att 
medlemmar i nätverket ska kunna ansöka 
om att bli mentor för en kvinnlig VVS-
elev, så att de får någon att prata med, säger 
Charlotte Fryklund. 

LOUISE ROSÉN

Från och med den 1 april 2019 
ska, enligt en ny lag, alla inköp 
i offentlig sektor faktureras med 
elektronisk faktura. Lagen gäller 
bara nya upphandlingar.

Lagen innebär att alla leverantörer till den 
offentliga sektorn måste skicka e-fakturor 
enligt den nya europeiska standarden och 
alla offentliga organisationer måste kunna 
ta emot dem.

Alla fakturor ska skickas elektroniskt 
om de utfärdas till följd av en upphand-
ling som påbörjas efter den 1 april 2019. 
Detta gäller för all upphandling över och 
under tröskelvärdena inklusive direkt-
upphandling. 

Offentliga upphandlingar som påbör-
jats innan detta datum omfattas inte  
retroaktivt av lagen.

KRISTINA LINDSTRÖM

Obligatoriskt med e-faktura

förändringar  
i nya EKS

Införandet av ändringarna i 
Boverkets konstruktionsregler 
närmar sig med stormsteg. 
Den 1 juli är det dags. 
Här är några av förändringarna i 
regelverket som har  
beteckningen EKS 11:

1  Ändrade regler om lastkombinationer.

2  Ny modell för last från fordon i 
byggnader och på gårdsbjälklag.

3  Ändrade regler för indelning i  
brandsäkerhetsklasser.

4  Nya regler om brandskydd för  
Br0-byggnader. 

5   Ändrade regler om trapphus som   
enda utrymningsväg.

6  Ändrade regler om brandpåverkan för 
utomhuskonstruktioner.

7  Ändrade regler om snölast.

8  Ändrade regler om vindlast.

9  Nya och ändrade regler om olyckslast.

10  Ny regel för utförande av  
stålkonstruktioner.

10 

Avtalsvillkoren för ställnings-
entreprenader har ändrats. 
Nu ska säkerhet och ergonomi 
få ett tydligare fokus.
Revideringen görs efter en rad 
uppmärksammade olyckor med 
byggnadsställningar.

Det är Sveriges Byggindustrier och organi-
sationen Ställningsentreprenörerna, 
STIB, har tillsammans reviderat ett tillägg 
till standardavtalet AB-U 07. Det bransch-
specifika tillägget heter STÄLLNING 19.

Revideringen är en utveckling av före-
gångaren ABSE 2002 och innehåller ny-
heter kring allt från arbetsmiljöansvar till 
regler för hyrestider. Syftet är att skapa 
bättre anpassning till förutsättningarna 
ute i byggprojekten.

VIKTOR GINNER

Nytt avtal ska ge 
säkrare bygg- 
ställningar

Foto: Tobias S
terner
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Det började med kulturgeografi och ideellt  
engagemang i bostadsfrågor. Via byggbranschen har 
hon nu tagit steget in i rummen där landet regeras. 

Cattis Carlén, tidigare på Riksbyggen, är sedan i våras 
politiskt sakkunnig hos Sveriges bostadsminister.

TE X T: VIK TOR GINNER FOTO :  TOBIAS STERNER

EN SAMHÄLLSBYGGARE I 
MAKTENS KORRIDORER

PORTRÄTTET
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VÄGEN MOT EN 
KLIMATNEUTRAL 

BYGGSEKTOR
Drygt 100 företag, organisationer och kommuner har skrivit på en färdplan 

för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor.

– Det här är inte ett projekt med ett slut, utan så här måste vi jobba framöver. 

Vi har inget val eftersom vi vill vara med och bidra till omställningen, säger 

projektledaren Birgitta Govén. 

TE X T ANNA HEDENRUD

2045

Dåtiden

Idag står bygg- och anläggnings-sektorn för 
en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. 

Regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige” 
uppmanar alla branscher att ta fram färd-
planer för att Sverige ska uppnå netto noll-
utsläpp av växthusgaser till 2045. Färdpla-
nen för bygg- och anläggningssektorn läm-
nades över till regeringen tillsammans med 
åtta andra färdplaner. 

STORT INTRESSE VARA MED

Från början hade Skanska ansvaret att 
projektleda arbetet att ta fram ”Färdplan 
för en fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och 
anläggningssektorn”. Nu ansvarar Sveriges 
Byggindustrier för implementeringen av 
färdplanen. I det fortsatta arbetet breddas 
miljöbegreppet och tar även med farliga 
ämnen, resurser, avfall och biologisk 
mångfald.

Projektledaren Birgitta Govén, energi-
expert på Sveriges Byggindustrier, berättar 

att intresset att vara med har varit väldigt 
stort. Drygt 100 företag, kommuner och 
organisationer är anmälda och det 
tillkommer nya hela tiden.

– Alla delar i kedjan är representerade i 
arbetet: arkitekter, konsulter, entreprenörer, 
fastighetsägare, kommuner, leverantörer 
samt ett antal organisationer. Det är en bra 
bredd.

Hur ska färdplanen kunna erbjuda en ökad 
konkurrenskraft för företagen som är med?

– En insikt vi fått är att behovet av en 
klimatomställning samtidigt innebär nya 
förutsättningar för att driva lönsamma 
affärer, säger Birgitta Govén.

För att lyckas är samverkan en nyckel-
fråga, menar hon.

– Hela värdekedjan måste vara med 
annars fungerar det inte. Om arkitekten 
inte tycker att det här är viktigt, då skulle 
de kanske inte ha med hållbarhet i tänket 

"Den som inte är med på det här tåget 
kommer att tappa i konkurrenskraft." 

 

Birgitta Govén 
Projektledare för färdplanen.
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