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AKTUELLT OM TEKNIK OCH REGELVERK FÖR BYGGSVERIGE
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DECEMBER 2018 

SVART FÅR JESSICA 
ATT SE RÖTT 

Hur ska jag tolka friyta 
framför hiss i 
SS-ISO 4190-1:2015?

Kolla
Byggtjänst

Svensk Byggtjänst är hela byggbranschens samlade och validerade 

kunskap på ett och samma ställe. Med produkter och tjänster  

som AMA, Omvärldsbevakning och Byggkatalogen har vi varit ett 

kunskapsnav i byggrelaterade frågor i över åttio år. 

Läs mer och se alla våra produkter och tjänster på byggtjänst.se
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FRAMTIDEN ÄR LJUSSTYRD • SUPERISOLERING •   
STADEN DÄR ALLT BYGGS I TRÄ • VAR SKA VI PARKERA NU?

TEMA INFRASTRUKTUR
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LEDARE

Charlotte Steen, Chefredaktör 

J 
ag har blivit med sommar-
ställe, en underbar tomt i 
skärgården med ett blått litet 
pittoreskt hus på 20 kvadrat-
meter från mitten av 1930- 
talet. Gulligt javisst, men  

alldeles för litet för familj och vänner att 
husera i. Således är min kvällsaktivitet just 
nu att surfa på diverse hemsidor för fritids-
hustillverkare. Vilket har visat sig vara en 
djungel av stugor i en uppsjö av modeller. 
Gemensamt för dessa är dock att de är  
uppförda i trä.

När vi bygger småhus har det länge varit 
självklart att använda trä. Först på senare 
år, och i takt med världens ökade fokus på 
att hejda klimatförändringarna, har mate-
rialet blivit ett alternativ även för fler- 
bostadshus och andra större byggnader. Var 
tionde ny större byggnad uppförs idag i trä. 

På sidorna 44-50 i vårt tema om infra-
struktur berättar vi om staden som använ-
der sig av trä i så gott som alla projekt där 

När klimatfrågan 
styr infrastrukturen
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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

”Bilens roll ifrågasätts allt 
mer i takt med städernas 
förtätning och vårt  
nödvändiga klimattänkande.”

det är tekniskt möjligt. I Skellefteå är det 
inte bara hus utan även infrastruktur så 
som broar och parkeringshus som omfattas 
av stadens träbyggnadsstrategi.

Just parkeringsfrågan är i fokus på flera 
håll i landet. Bilens roll ifrågasätts allt mer i 
takt med städernas förtätning och vårt 
nödvändiga klimattänkande.

På sidorna 40-42 kan du läsa om hur 
kommunerna omvärderar mark som tidi-
gare varit parkeringsplatser för att istället ge 
plats åt cyklister och fotgängare.

Trådlös styrning av belysning har länge 
varit en trend för tekniknördar. Nu har det 
blivit betydligt enklare att använda ljus-
styrning även för dig som inte är utbildad 
inom området: ”Installation av ljusstyrning 
kan både bidra till ett ökat välbefinnande 
och spara väldigt mycket energi”, förklarar 
ljusdesignern Lars Dahlborg på sidan 27.

Men trots vår alltmer tekniktunga vardag 
där digitaliseringen går i en rasande fart, 
har det blivit uppenbart att det i slutändan 
inte är den som styr vår framtid. I takt med 
global uppvärmning blir extrema väder- 
lekar med värmeböljor och häftig neder-
börd allt vanligare.  Det är ofrånkomligt att 
vi måste börja ta hand om vår jord ifall  
naturens krafter inte ska bli oss övermäktiga.
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3. Ledare

6. Aktuellt Nyheter från anläggning,  
 el och tele, förvaltning, hus och VVS.

24. I tiden – Framtiden är ljusstyrd

28. Porträttet – Jessica Löfström

36. Viktig sluss byggs om för  
 att öka sjötransporterna

INNEHÅLL

ByggtjänstPM
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38.  Tre rör till framtidens fjärrvärme

40.  Var ska vi parkera nu?

44.  Här byggs infrastrukturen i trä

52.  Solcellsfasad på prestigebygge

54.  Superisolering på väg  
 att vinna mark

58.  Boktips

60.  Fråga experten

62.  Byggkatalogen tipsar

66. Snåret

36 STORT PROJEKT LEDER 
STORA FARTYG 
Kanalen och slussen i Södertälje byggs om.

24 FRAMTIDEN ÄR LJUSSTYRD 
Trådlös ljusstyrning nu för alla.

28 HON SLÅSS FÖR EN 
SUNDARE BYGGSEKTOR 

Jessica Löfström gör det svårt för 
svartjobbarna. 

44 INFRASTRUKTUR I TRÄ
Skellefteå är staden där allt byggs i trä.

54 SUPERISOLERING FÖR  
ENERGIEFFEKTIVISERING 

Just nu pågår fälttester med nya  
superisoleringsmaterial.
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I studien har man tittat på kostnaderna för 
produktionen av el från solceller, alltså hur 
mycket solel som skulle kunna produceras 
från befintliga takytor i bra sollägen.  

Råd om kostnader vid solcellsutbyggnad
Produktionskostnaden för el från 
en solcellsinstallation skiljer sig 
mycket åt beroende på vilken 
typ av byggnad anläggningen 
är monterad på. Det visar en ny 
studie.

Det har kopplats till en kostnad för  
produktionen för respektive takyta.

Kostnadskalkylerna tar hänsyn till tre 
faktorer:

• Kostnader för investeringen 
(installation och material), drift och 
underhåll.

• Kalkylförutsättningar, såsom 
avkastningskrav.

• Mängden el som produceras.

Nya ID06 ska stoppa fuskare

PBL-kurs visar vägen för förtroendevalda

Ny utgåva av 
standard om  
elmaterial

Sedan slutet på oktober ser systemet för 
ID06 lite annorlunda ut än tidigare. 
Anslutningen görs nu med hjälp av 
BankID. Alla individer identifieras i 
systemet och företaget kontrolleras bland 
annat så att det är momsregistrerat och att 
det finns F-skatt. Saknas BankID finns 
möjlighet att manuellt använda pass eller 
nationellt ID.

Syftet är att göra det svårare att beställa 
kort för bolag som inte följer lagar och 
regler, För att beställa korten krävs att 
företaget är anslutet till det nya ID06-
systemet. Den 20 juni 2019 upphör gamla 
kortstandarden att gälla och då spärras 
dessa kort, även om det tryckta datumet på 
kortet anger ett senare datum. 

VIKTOR GINNER

42 500
…är antalet påbörjade nya bostäder nästa år, enligt Sveriges Byggindustriers prognos 

som innebär en minskning med ungefär en tredjedel från konjunkturtoppen i fjol.

Det har kommit en ny utgåva av 
"Minimikrav för elmaterial".  
Publikationen är tänkt att 
fungera som ett hjälpmedel för 
elektriker att välja rätt kapslings-
klass för val av elmateriel och 
kablar i olika miljöer.

Den nya utgåvan av ”Minimikrav för  
el-material” är baserad på den svenska  
standarden SS 436 40 00, Elinstallationer i 
byggnader – Utförande av elinstallationer 
för lågspänning – Elinstallationsreglerna, 
utgåva 3. Elinstallationsreglerna är avsedda 
att tillämpas tillsammans med Elsäkerhets-
verkets föreskrifter ELSÄKFS 2008:1.

ANNA HEDENRUD

SMÅHUSTAK I SÖDRA SVERIGE BILLIGAST

De billigaste anläggningsklasserna utgörs 
huvudsakligen av söderlägen i södra Sverige 
på småhustak men även på tak tillhörande 
flerbostadshus och offentliga lokaler.  
En viktig förklaring till att dessa byggnads-
typer återfinns i den lägre kostnadsregio-
nen är, enligt Energi-myndigheten, den 
lägre kalkylräntan.

ANNA HEDENRUD

Solceller toppar trendlistan
I Trendrapporten har fler än  
2 500 svenskar fått ge sin syn på 
de viktigaste parametrarna för 
en bostad, men även vilka  
faktorer som skulle få dem att 
välja bort en bostad. 

Svensk Fastighetsförmedling presenterar 
för sjätte gången Trendrapporten, som  
baseras på en riksrepresentativ undersök-
ning från kantar Sifo.

Det som får flest svenskar att avstå från 
ett objekt är om bostaden ligger nära en 
högtrafikerad led. Det uppger 37 procent 
av de svarande. Avsaknad av balkong är en 
annan anledning till svalt intresse.

Bland unga svenskar (16–29 år) är det 
viktigt med bra ljusinsläpp och god förvaring. 

STOCKHOLMARE RENOVERAR MEST

När det gäller renovering lägger en 
tredjedel av svenskarna max tusen kronor 
om året på att renovera och bygga om.  
I Stockholm satsas det mer pengar. Var 
fjärde stockholmare lägger mer än tio tusen 
kronor per år på renovering.

ANNELIE BJÖRLING

TRENDLISTAN

En fråga som ställts i Trendrapporten är 
"Vad skulle du helst ha på taket om du 
utgår ifrån boende i flerfamiljshus?" 

Så här såg svarsresultatet ut: 

51% 
Solceller

24% 
Swimmingpool

16%
Grönsaksodling

4%
Bikupor

Nästan två månader efter valet finns 
fortfarande ingen regering på plats. Ute i 

kommunerna börjar det dock bli klart 
hur styret ska se ut under kommande 

mandat-period. För den som nyligen valts 
in på ett förtroendeuppdrag finns mycket 
att lära. Inte minst i fråga om plan- och 
bygglagen, PBL.

PBL PÅ RÄTT SÄTT

Boverket färdigställer just 
nu en kurs i PBL som är 
skräddarsydd för förtroen-
devalda i kommuner.  
Utbildningen är tänkt  
exempelvis för den som tar 

plats i en byggnadsnämnd, övriga nämnder 
eller uppdrag där man kommer i kontakt 
med PBL. Även andra förtroendevalda kan 
ha nytta av materialet, enligt Boverket.

Den nya kursen heter ”PBL på rätt sätt” 
och tas fram i samarbete med Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL. Lanse-
ring sker i januari 2019. Förhoppningen är 
att kunna ge ökad kunskap kring bland  
annat översiktsplanering och bygglov.

VIKTOR GINNER

Nytt utbildningscenter för installationsbranschen

Vid årsskiftet går stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum i Katrineholm 
(IUC) och Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter i Nyköping AB 

(EUU) samman och bildar det nya företaget INSU.

Det nya systemet ska hålla ute de som inte följer lagar och regler. Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

 Foto: Tobias Sterner och Mostphotos



HON SLÅSS 
FÖR EN SUNDARE 
BYGGSEKTOR
En sund byggsektor med mindre svartjobb 
och skattefiffel är en fråga som Jessica  
Löfström verkligen brinner för.  
Hon lägger mycket kraft på att skapa opinion 
och få politiker och Sveriges Byggindustrier 
att försvåra för oseriösa och kriminella  
aktörer på marknaden.

TE X T MANFRED OTTERHEIM FOTO  TOBIAS STERNER
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edan en tid tillbaka 
råder det högkon-
junktur inom bygg-
sektorn och behovet 
av arbetskraft är 
stort. Bristande krav-
ställning på bygg-
bolagen i kombina-

tion med otillräcklig uppföljning och kon-
troll bidrar dock till en osund konkurrens 
dem emellan. Underentreprenörer längre 
ner i leden kan få stora uppdrag genom att  
dumpa priserna med hjälp av lågbetald 
svart arbetskraft och skatteflykt.

– Du skulle kunna välja ut vilket bygge 
som helst i hela Stockholm och vi skulle 
kunna åka dit och hitta svart arbetskraft, 
säger Jessica Löfström, vd på bemannings-
företaget Expandera Mera, när vi träffas på 
företagets kontor på Löjtnantsgatan mitt 
emot Östermalms IP i Stockholm.

– Det här problemet är mycket större än 
du kan tänka dig. Det har eskalerat enormt 
de senaste åren, närmare bestämt sedan 
2014, fortsätter hon.

EN LÅNG KAMP MOT BYGGNADS

För arton år sedan startade Jessica  
Löfström Expandera Mera. Vid den tiden 
var hon först på bemanningsmarknaden 
med att rikta in sig mot byggbranschen. 
Hon trodde att hon hittat ett hål som inget 
av de etablerade bemanningsföretagen  
hittat. Det visade sig dock att de stora  
bemanningsföretagen visst sett byggbran-
schens potential men valt att stå utanför.

Anledningen var att fackförbundet 
Byggnads inte ville veta av bemannings- 
företag. Konkret var de oeniga om vilken 
typ av kollektivavtal som var rätt för verk-
samheten. Jessica tog fajten med Byggnads 
och hamnade i en mycket långdragen tvist 
som höll på att bli slutet för hennes verk-
samhet. Till slut nådde de en överenskom-
melse och idag drar de åt samma håll.

FÄRRE ANSTÄLLDA OCH FLER 

UNDERENTREPRENÖRER

Efter uppgörelsen med Byggnads tog  
Expandera Meras verksamhet fart och man 
växte stadigt ända fram till 2014 då tillväx-
ten plötsligt avstannade. Detta trots att det 
rådde högkonjunktur inom byggsektorn 
och personalbehovet var stort. 

– 2014 fick vi en kraftig tillväxt på  
väldigt kort tid och då kom många utländ-

ska bolag in i Sverige som underentrepre-
nörer till de stora byggbolagen för att täcka 
behoven av arbetskraft som uppstod.  
Man upptäckte snabbt att det var väldigt 
billigt att anlita dem. Vi fick också mycket  
förfrågningar om vi kunde plocka fram  
utländsk arbetskraft, vilket vi kunde, sedan 
var det inte lika intressant när det visade sig 
att det var samma pris som för svensk  
arbetskraft. Då vände man sig åt annat håll, 
säger Jessica.

Även stora utländska aktörer som 
Züblin, Strabag och Hochtief kom in på 
den svenska marknaden. Dessa bolag hade 
inga egna yrkesarbetare utan använde sig av 
underentreprenörer istället.

– Man önskar att de svenska byggföreta-
gen då gått samman med facken och påpe-
kat för politikerna att det inte var okej att 
exempelvis Trafikverket handlade upp de 
här bolagen eftersom det förekommer så 
mycket svart arbetskraft. Istället anamma-
de de konceptet och man ser idag att de 
stora svenska bolagen har gått åt samma 
håll. De har dragit ner antalet egenanställ-
da rejält och är idag mer CM-företag, Con-
struction Management.

ORGANISERAD BROTTSLIGHET 

LIGGER BAKOM

EU:s utstationeringsdirektiv säger att om 
man gör ett jobb i ett annat land i mindre 
än sex månader behöver man inte betala 
sociala avgifter och skatt i det landet. Jessica 
Löfström menar att många utländska 
aktörer organiserat och systematiserat detta 
och att det rör sig om organiserad 
brottslighet från rysk maffia eller andra 
öststater. 

 – De betalar inte sociala avgifter och 
skatter för sina anställda över huvud taget 
utan stoppar det rakt ner i egen ficka. 
Sedan betalar de ut löner på 30-50 kronor i 
timmen för sina anställda och säljer in dem 
för 250 kronor vilket kan jämföras med en 
svensk byggnadsarbetare som kostar 
dubbelt så mycket och har en lön på 220 
kronor i timmen. Det här är mycket mer 
lukrativt än att råna banker, det är i klass 
med narkotika men där är det så hög 
straffskala.

Hur stora summor rör det sig om?
–  Skattemyndigheten uppskattar att un-

gefär 100 miljarder kronor av svenska skat-
tepengar försvinner ut från landet varje år. 
Kontrollapparaten i de stora byggbolagen 

S

Jessica Löfström har många järn i elden. 
Förutom att vara vd för Expandera Mera och 

flitigt debattera svartjobb är hon även initiativ-
tagare till ett nätverk för kvinnliga företagare. 

Ålder: 47 år. 

Familj: Två söner.

Bor: Lägenhet i centrala 
Stockholm.

Sysselsättning: vd 
Expandera Mera.

Bakgrund: Arbetade 
bland annat som säljare 
innan hon startade 
Expandera Mera.

Utmärkelser: Kungliga 
Patriotiska Sällskapets 
näringslivsmedalj 2018, 
SvD Årets affärsbragd 
2016, Sveriges 
bråkigaste kvinna 2010, 
en av regeringens 
kvinnliga ambassadörer 
2008.

JESSICA LÖFSTRÖM
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" Jag är så jävla trött 

på alla de här stora 

börsnoterade bolagen 

som bara blundar och 

faktiskt beter sig som 

svin till och från och 

anlitar de här kriminella 

organisationerna."

är tyvärr obefintlig. De tjänar så mycket 
pengar på att det ser ut som det gör och 
därför är de inte så intresserade av att göra 
så mycket åt det, eller har inte varit det  
hittills.

FLERA UTMÄRKELSER

Jessica Löfström har offentligt tagit strid 
mot fuskarna. Hon syns ofta i branschme-
dia och hennes arbete har uppmärksam-
mats. För två år sedan mottog hon årets  
Affärsbragd av Svenska Dagbladet med 
motiveringen att hon ”Trots hårt och lång-
varigt motstånd vågat utmana en av Sveri-
ges mest trögrörliga branscher, och förnyat 
den…” och i våras fick hon Kungliga  
Patriotiska Sällskapets näringslivsmedalj 
för sitt arbete. Redan 2009 utsågs hon till 
”Sveriges bråkigaste kvinna” av affärs- 
tidskriften Passion for Business.

– Många är inte medvetna om proble-
met med svart arbetskraft eftersom det är 
väldigt svårt och komplext att förstå hur 
det ser ut. Jag har jobbat med att bygga en 
opinion för att förklara för folk hur det ser 
ut men det är inte så skalbart och det kräver 
att man sitter ner en och en och förklarar så 
att de förstår.

En del av dem hon möter säger att det 
egentligen är ganska bra att byggare jobbar 
svart, eftersom kostnaden för bygget blir 
lägre. Sanningen är dock en annan.

– Kostnaden för själva bron kanske är 
billigare om man handlar upp av en  
utländsk underentreprenör men i och med 
att momsskatter, sociala avgifter och  
bolagsskatt inte betalas och stannar här i 
Sverige utan skickas utomlands blir det 40 
procent dyrare för skattebetalarna. Dessut-
om blir vi skattebetalare de största bidrags-

GRANSKNING AV BI:S MEDLEMSFÖRETAG

Under ett par års tid har hon även finansie-
rat sajten Stoppafusket som specialiserat sig 
på att granska svenska och utländska bolags 
årsredovisningar, löner, traktamenten,  
sociala avgifter, ägare med mera.

– Jag har pratat med Sveriges Byggindu-
strier om att de borde anlita dem för att 
granska sina medlemsföretag, för det finns 
en hel del kriminella företag bland med-
lemsföretagen.

Det ser ut som att hennes ansträngning-
ar lönat sig för i våras inledde BI sin egen 
granskning för att säkerställa att medlems-
företagen följer nya skärpta medlemskrite-
rier och i somras skrev vd:n Catharina Elm-
säter-Svärd ett två-årskontrakt med gräv-
reporterduon bakom sajten Stoppafusket. 
De närmaste två åren ska de hjälpa till att 
gå igenom BI:s medlemsföretag och deras 
underentreprenörer. Sveriges Byggindu-
strier överväger även att svartlista fuskande 
underentreprenörer.

MÄN EN BIDRAGANDE ORSAK

Vid sidan om Expandera Mera är Jessica 
Löfström också en av de drivande krafterna 
bakom det kvinnliga nätverket 17 som 
lanserades i våras. Nätverket ska inspirera 
fler kvinnor att bygga stora företag och 
man har som mål att lika många kvinnor 
som män ska äga och driva företag. Hon är 
övertygad om att det är viktigt att få in fler 

kvinnor på ledande poster i samhället.
– Jag är så jävla trött på alla de här stora 

börsnoterade bolagen som bara blundar 
och faktiskt beter sig som svin till och från 
och anlitar de här kriminella organisatio-
nerna. Om man säger till dem får man en 
avhyvling och blir uppkallad till kontoret, 
vilket har hänt. Då tänkte jag att jag får 
starta ett eget nätverk med kvinnliga entre-
prenörer och om det här inte rättar till sig 
får jag starta ett eget kvinnligt byggföretag med 
dem så ska vi visa att det går att jobba seriöst.

Du tror att det har att göra med att det är 
män som sitter där?

– Ja, det tror jag. Finanskrisen hade  
aldrig inträffat om det hade varit 50  
procent kvinnor i finansbranschen. Det är 
därför det blir så mycket mygel inom bygg-
sektorn. Kvinnor har ett annat tänk, ett an-
nat samhällsansvar än vad män har. Man 
ser inte kortsiktigt på egna vinster utan 
man tänker större och längre.

Hon har dock inga planer på att lägga av 
inom bemanningsbranschen trots att om-
sättningen i hennes företag sjunkit under 
de senaste åren. 

– Nu när Sveriges Byggindustrier själva 
börjat ta tag i frågan och jobba med den 
inifrån har jag en förhoppning om att man 
lyckas med det här arbetet. Får man bara 
lite bukt med den svarta arbetsmarknaden 
kommer vår marknad att börja växa igen. 

givarna till kriminella nätverk som också 
håller på med droger, trafficking eller vapen.

NÅGRA FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Hur kommer man då till rätta med 
problemen? Frågan är komplex och det 
behöver vidtas åtgärder inom flera områden 
i samarbete mellan en rad aktörer för att 
missförhållandena ska kunna stävjas. 
Jessica Löfström ser dock några åtgärder 
som mer viktiga.

– Kräv fast driftställe. Det har man gjort 
i Norge så det går att göra även här. Alla 
projekt kommer ändå att pågå över sex må-
nader. Kräv även att man redovisar skatte-
deklarationen på alla underentreprenörer 
och registrera vilka de är. Är det så att man 
inte gör det ska det vara väldigt kännbara 
viten, exempelvis uteslutning ur Sveriges 
Byggindustrier.
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Byggmästare Carl Spennare begärde 300 
daler kopparmynt och kosthållning medan 
bron färdigställdes. Men om den ”icke 
kom att stå i trenne år” ville han inte ha 
någon betalning alls, enligt källor från 
tiden. Lyckligtvis blev projektet 
framgångsrikt. Under våren 1737 kunde 
Lejonströmsbron över Skellefteälven tas i 
bruk – och idag är den Sveriges äldsta 
träbro även om merparten komponenter 
bytts ut vartefter.

Alla pratar om att bygga fler hus i trä. Men hur ser en sådan framtid ut i fråga 

om infrastruktur? Häng med till Skellefteå där skogen står för byggmaterial till 

nya broar och så gott som alla projekt där det är tekniskt möjligt.

TE X T: VIK TOR GINNER FOTO :  TOBIAS STERNER

Under åren som gått har Skellefteå  
fortsatt att använda sig av trä när staden  
utvecklats. Det råder ingen brist på mate-
rialet. Enligt kommunen växer de omgi-
vande skogarna årligen med en motsvarig-
het på ungefär 32 000 timmerbilar. 

INTE BARA HUS I TRÄ

I Skellefteå är det inte bara hus utan även 
infrastruktur som omfattas av stadens så 
kallade träbyggnadsstrategi. Målet är att 

använda trä i alla projekt där det är tekniskt 
möjligt. 

Den som tar sig till Skellefteå med flyg 
kan redan vid landning se hur skogen präg-
lat byggandet här. Flygledartornet är upp-
fört helt i trä. De sex våningarna sträcker 
sig 20 meter upp i luften och har bjälklag 
och väggar av KL-trä. Fasaden är klädd 
med 300 millimeter bred limträpanel.

Tornet är bland annat byggt av Martin-
sons som har merparten av sin verksamhet 

HÄR BYGGS 
INFRASTRUKTUREN 
I TRÄ

Konstruktören Emil Martinsson märker 

ett ökat intresse för träbroar.
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