
PAROC® SOLAR
ISOLERING FÖR LÅGLUTANDE TAK 

MED SOLCELLER

Solceller är en viktig energikälla för framtiden då den är  
förnybar, billig samt hållbar. Paroc erbjuder ett komplett  
produktprogram för isolering av låglutande tak där nya 
PAROC® SOLAR är utformad för att klara den varaktiga 
last som ett solcellssystem utgör. 

Läs mer på PAROC.SE

Avs:
Svensk Byggtjänst AB
113 87 Stockholm
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Charlotte Steen, chefredaktör

I
dessa tider av hemarbete och 
social distansering är det lätt 
att bryta tristessen med lite 
nätshopping. Att klicka hem 
något snyggt från inrednings-
företaget går lätt som en dans. 
Fri frakt och hämta på närmaste 

matbutik så är varan din. 
Det jag tyvärr kan konstatera är 

att högen av kartonger, inslagsplast 
och papper ökat lavinartat och jag 
får springa som en tätting fram och 
tillbaka till återvinningen. Att steg-
räknaren jublar är en klen tröst.

Statistik från Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen visar att  
151 052 ton pappersförpackningar 
samlades in för materialåtervinning 
under 2019. Det motsvarar 14,6 kilo 
per invånare.

För plastförpackningar var siffran 
totalt 81 108 ton. Men många 
förpackningar hamnar i soporna 
istället för att återvinnas. Här måste 
vi bli bättre. Jag kan förundras över 
att det fortfarande behövs så mycket 
inslagningsplast. Går det inte att 
förpacka mer miljövänligt och kan 
vi inte återbruka det bättre?

För vår bransch ser siffrorna tyvärr 
inte bättre ut. Vi slänger årligen 10 
miljoner ton byggavfall på tippen. 
Att återbruka fler produkter skulle 
minska de siffrorna. Enligt IVL 
Svenska Miljöinstitutet är det bara 
ett tiotal ton som går vidare till 
återbruk.

Men vi måste förstå skillnaden 
mellan återvinning och återbruk. 

Återvinning är när vi kan ta hand 
om råmaterial och göra nya produk-
ter av det. När man återbrukar eller 
återanvänder en produkt så sparar 
man den energi som annars skulle 
ha gått åt vid återvinning.

”Det mest hållbara är att använda 
och återbruka den befintliga bebyg-
gelsen”, säger professor Lone-Pia 
Bach, på sidorna 53-54 i vårt tema 
om återbruk.

Återbrukskonsulten Anton 
Franker vill göra det enklare att 
återbruka. Han anser att byråkra-
tiseringen och standardiseringen 
kring byggandet hämmar ambitio-
nen att återbruka och efterlyser en 
större flexibilitet. Läs mer om detta 
på sidorna 54-55.

Om man som jag, fortfarande 
känner ett sug för nätshopping men 
inte vill öka på avfallsberget, kan 
man numera klicka hem begagnade 
byggprodukter och möbler via en ny 
marknadsplats. Det är IVL Svenska 
Miljöinstitutet som koordinerat 
arbetet som ingår i Centrum 
för cirkulärt byggande. 
”Det är många som har 
tröttnat på att se de här fina 
produkterna gå till avfall”, 
säger Carina Loh Lindholm 
på sidan 51.

God läsning!

HEMESTER
BSnart är det 
sommar och 
semestertider. 
I år får vi se fram 
emot att tillbringa 
ledigheten i eller 
i närheten av 
hemmet, en så 
kallad hemester. 

CHARLOTTE STEEN, 
CHEFREDAKTÖR
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Engströms åkeri har varit huvudsakliga 
finansiärer till projektet.

Tekniken har testats vid tre olika projekt 
runt om i Sverige och gett bra resultat  
enligt Kenneth Olsson. Bland annat för-
bättras säkerheten för förarna av lastbilen.

– Vi har tidigare haft ett antal olyckor 
där lastbilens flak har träffat en elledning 
när den fällts upp. 

En annan fördel uppstår också när 
asfalten läggs direkt vid platser med lågt 
i tak. Det kan vara i tunnlar eller under 
viadukter som har varit svåra att nå när 
flaken behövt höjas. I projektet såg man 
också att de nya flaken sparade tid.

– Bytena mellan lastbilar som levererar 
asfalt till asfaltsläggaren gick mycket 
snabbare, vilket medför att de kan köra 
kontinuerligt utan stopp vilket förbättrar 
jämnheten på asfaltbeläggningen.

Enligt Kenneth Olsson finns det också 
ekonomiska och miljöfördelar.

– Det handlar om att totalvikten på  
fordonet blir lättare om man inte har tipp-
funktionen, det kan lastas på mer asfalt 
och transporterna minimeras, säger han.

AV JOHAN ROSHOLM

Push-off flaken testades 
vid tre olika projekt där 
asfalt lades ut. 

KOLL PÅ

TEKNIK

Nya flak ger 
säkrare asfaltssjobb
ASFALT Push-off flak där asfaltsmassan trycks ut 
till asfaltsläggaren har flera fördelar jämfört med 
traditionella tippande flak. Det visar ett projekt 
som pågick under 2019.

I projektet ”Utvärdering av push-off flak för 
asfalt” har man testat att använda den nya 
tekniken för att på ett säkrare sätt leverera 
asfalt.

Sedan 15–20 år tillbaka har främst rund-
bottnade flak använts för att transportera 
asfalt. Men i andra länder har det blivit 
vanligare att använda push-off flak. I sådana 
trycker framstammen ut asfaltsmassan 
mot asfaltsläggaren medan de rundbott-
nade flaken höjs så att asfalten tippas ur.

– Med tidigare historiska fyrkantiga flak 
har det ofta blivit mer ytor där massan kan 
tappa temperatur. Men med de nya flaken 
där du trycker ut asfalten så blir det som 
ett tvärsnitt över hela lasten och den blir 
jämn i temperatur, säger Kenneth Olsson, 
asfaltsspecialist på Skanska som har lett 
projektet.

Svenska Byggbranschens Utvecklings-
fond, SBUF, tillsammans med företagen 
Skanska Industrial Solutions och FO
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Klimatbedömning av 
energilösningar
Nyligen lanserades ett verktyg som kan 
användas för att klimatvärdera olika ener-
gilösningar i en byggnad. 

Verktyget Tidstegen kan användas 
av exempelvis byggföretag eller 
fastighetsägare när de står inför 
beslut om att göra en åtgärd, en 
investering i en byggnad som är 
kopplad till energianvändning. Det kan 
både vara vid en nybyggnation eller vid en 
ombyggnation.

Tidstegen har testats i sex olika 
pilotprojekt som har genomförts 
i samarbete mellan ett bygg-, eller 
fastighetsbolag, ett energibolag och IVL 
Svenska Miljöinstitutet. 

– Detta har bidragit till kvalitetssäkring 
av verktyget. Projekten har fått testa 
olika case och vi har fått väldigt positiv 
respons från företagen. De anser att 
verktyget behövs, att det är bra att det här 
framåtblickande perspektivet lyfts upp, 
säger Jenny Gode vid IVL.

Ett av pilotprojekten har varit ett 
nybygge, alla andra har varit befintliga 

byggnader. I nybygget har tre olika 
energilösningar testats; säsongslager för 
värme, en stor investering i solceller och 
Deep Green Cooling (DGC) för kyla.

I ett pilotprojekt i en befintlig 
byggnad analyserades enbart olika 
renoveringsåtgärder. I ett annat 
analyserades klimatpåverkan om 

byggnadens befintliga värmepumpar 
skulle driftsättas på olika sätt. 
AV LOUISE ROSÉN

LEVERANSBOXAR

NY TEKNIK TESTAS FÖR HEMLEVERANS
Stena Fastigheter ska i några bostadsområden i Göteborg testa ny teknik för 
nära hemleveranser. 

Stena Fastigheter har en tid funderat över hur de ska kunna erbjuda 
leveranser ända fram till dörren och där hyresgästen inte måste vara hemma för 
att ta emot ett paketen.

Med fokus på service och hållbarhet vill de 
nu testa smarta leveransboxar i hyresgäs-
ternas trapphus. Projektet sker i samarbete 
med företagen Amido och Renz.

Med teknologin får buden tillgång till 
fastigheterna när de ska göra sin leverans. 
Är inte hyresgästen hemma lämnas paketen 
i leveransboxen. Hyresgästen får sedan en 
notis i sin mobil om att hämta upp sitt paket 
från den låsta boxen i sin egen trappuppgång.

Testpiloten av nära hemleveranser  startar i april och omfattar 300 lägenheter 
och 50 trappuppgångar. 
AV ANNA HEDENRUD

DIGITALISERING

SMART 
CONTAINER 
SPARAR TID
Färre avbrott i arbetet för att ta 
emot leveranser till byggarbets-
platsen är resultatet efter att en 
uppkopplad container tagits in. 

Projektet är del av det större 
arbetet ”Uppkopplad byggplats” 
där smarta containrar under 
en tid prövades vid bygget av 
NCC:s nya huvudkontor.

Med en app i sin smartphone 
kan chauffören öppna ett digitalt 
lås till containern och lämna 
varorna där i. Förrådschefen i sin 
tur får ett meddelande om att 
leveransen har skett. 

– Vår personal behöver inte 
göra mottagningen av godset 
när chauffören anländer till 
byggarbetsplatsen utan man 
kan göra det vid ett annat 
tillfälle, säger Claes Henschel, 
projektledare för Development & 
Operations Services på NCC.
AV JOHAN ROSHOLM

Mätningar visar att efter containerns 
införande minskade antalet avbrott i 
förrådsansvariges arbete för att möta 
upp leveranser i genomsnitt från sju 
om dagen till en om dagen.

OM PROJEKTET
Verktyget Tidstegen har tagits 
fram inom forskningsprojektet 
”Klimatbedömning av energilösningar i 
byggnader”.

Projektet har finansierats av Svenska 
Byggbranschens Utvecklingsfond 
(SBUF), Stockholmshem, Tekniska 
Verken i Linköping, Stockholm Exergi 
samt Naturvårdsverket och Formas via 
Stiftelsen IVL (SIVL).
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...elektriker var de som mest 
under ett och samma tak vid 
byggnationen av fältsjukhuset 
i Älvsjö. 
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DOM

Domstol avgjorde strid 
om spillfett
Ska fett och spillfett från fettavskiljare 
på en snabbmatsrestaurang ses som 
hushålls- eller verksamhetsavfall? Ägarna 
ville se det som ett verksamhetsavfall 
medan Stockholms stad såg det som 
hushållsavfall. Det senare innebär att 
det är kommunen som kan genomföra 
avfallshanteringen, om inte dispens ges.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i 
Stockholms stad ansåg att spillfettet 
var ett hushållsavfall men när beslutet 
överklagades till länsstyrelsen ansåg dessa 
att det skulle ses som ett verksamhetsavfall.

Stockholms stad överklagade vidare 
till mark- och miljödomstolen, som 
gick på kommunens linje. Mark- 
och miljööverdomstolen har nu 
meddelat sin dom i frågan och går på 
snabbmatsrestaurangens sida.

I domen skriver Mark- och miljööverdom-
stolen att det i en restaurang kan uppstå 
hushållsavfall och verksamhetavfall.

Man menar att om spillfett och fett från 
en fettavskiljare hanteras och förvaras 
separat från det avfall som klassas som 
hushållsavfall har restaurangen rätt att 
ansvara för att fettet transporteras bort.

Dock krävs det att det finns en tydlig av-

gränsning mellan det använda fettet och öv-
rigt avfall så att det går att skilja dessa åt vid 
en bortforsling. Då det inte är ett hushålls-
avfall behövs det inte heller någon dispens 
från 15 kap. 24 § i miljöbalken, som reglerar 
att kommuner har monopol på insamling 
av sådant avfall, om inte dispens ges.
AV JOHAN ROSHOLM

för muddringsarbeten.. Tidigare har man 
fått använda koder under CBB för jord-
schakt eller CBC för bergschakt.

Thomas Lindqvist påpekar att det är  
viktigt att komma ihåg att då muddrings-
arbeten fått egna koder så försvinner en 
hel del av de krav som gällt för motsvarande 
arbeten för jord- och bergschakt.

Fler nyheter är att tilläggen i MER för för-
orenade massor utgår för schakt-, urgräv-
ningskoder och motsvarande. Tidigare 
har förutom tilläggen även koden CFC.3 
Avlämnande av avfall till avfallsanlägg-
ning kunnat användas. Den har i nya utgå-
van rubriksändrats till CFC.3 Avlämnande 
av avfall och förorenade massor till avfalls-
anläggning och ska nu användas. 

Schaktmassor som bedöms vara förore-
nade ska tas upp under de aktuella schakt- 
och urgrävningskoderna. Motsvarande 

mängdposter, med mätregel i vikt, ska 
sedan anges under CFC.3.

– Man beskriver schakten under 
schaktkod men sedan ska du även ta 

med CFC.3 för att ta in pris för att göra sig 
av med massorna. Det är en viktig föränd-
ring, säger Thomas Lindqvist.
AV JOHAN ROSHOLM

SOLCELLER

ÄNDRAT SLUTDATUM FÖR SOLCELLSSTÖDET
Sista dagen att färdigställa anläggningar som är berättigade solcells- och ener-
gilagerstöd är vid årsskiftet. Som en följd av rådande pandemi har flera installa-
tioner fått skjutas upp och nu föreslås stödet flyttas fram sex månader.

Sista dagen att slutföra installationen för den som får solcells- eller 
energilagerstöd är 31 december 2020. Detta kan medföra att de privatpersoner 
eller företag som sökt solcells- eller energilagerstöd riskerar att inte bli färdiga 
med installationen i tid för att kunna begära ut sin utbetalning.

Energimyndigheten har därför skickat in en hemställan 
till Infrastrukturdepartementet om att den sista da-
gen, att färdigställa anläggningen som anges i för-
ordningarna om stöd till solceller och energilager, 
bör flyttas fram sex månader. Det skulle göra att 
fler hinner slutföra sina installationer i tid för att 
få ut det stöd som de fått beviljat.
AV MICAELA NORDBERG

Omslagen på AMA 
Anläggning har 
ändrats jämfört med 
tidigare versioner.

DIGITALA LÅSSYSTEM

NYA NORMER 
FÖR DIGITALA 
LÅS OCH 
NYCKLAR
SSF Stöldskyddsföreningen har 
lanserat en ny norm för digitala 
lås och en reviderad norm för  
digitala nycklar. 

Den kända normen SSF 3522 
inbrottsskyddande låsenheter 
och dess underliggande 
normer beskriver provning av 
varje ingående komponent i en 
låsenhet, så som cylinder, låshus 
och slutbleck. 

Den nya normen SSF 3523  
Digitala Lås beskriver även kom-
pletta uppkopplade produkter.

– SSF 3523 tar ett helhets-
grepp runt en komplett upp-
kopplad låsenhet, säger Mats 
Moberg, Tf Normchef på SSF. 

Klassningen av produk-
ter enligt SSF 3523 bygger på 
egenskaper enligt respektive 
produkts Europastandard, kom-
pletterat med krav och provning 
av inbrottsskyddande egenska-
per samt krav och provning av 
dyrkning och manipulation.

SSF 1075 Digitala nycklar 
som också den har ett nära 
samband med SSF 3523 har 
reviderats. SSF 1075 beskriver 
system för distribution och 
lagring av digitala nycklar för att 
berättiga manövrering av lås. 
Normen omfattar klassning, krav 
och utvärderingsmetoder för 
komponenter och/eller system 
vilka beskrivs i SSF 3522 och  
SSF 3523.
AV MICAELA NORDBERG

KOLL PÅ

REGLER

AMA Anläggning 
i ny version
AMA AMA Anläggning 20 har nu släppts.  
Den innehåller flera nyheter jämfört med den 
senaste utgåvan från 2017.

Nu släpps en ny utgåva av AMA 
Anläggning. Ändringarna beräknas påver-
ka mer än 700 koder i BSAB-tabellen och 
förändringarna finns i flera kapitel.

En stor förändring är att byggnads-
verkskoder och byggdelskoder utgår från 
AMA Anläggning 20. Thomas Lindqvist, 
AMA projektledare för uppdateringsarbe-
tet, förklarar att många användare tyvärr  
använt byggnadsverkskoderna på fel sätt 
och problemet har varit vad som ingått i 
ersättningen för byggnadsverkskoden vid 
till exempel ett bygge av en bro.

– Man har trott att man har tagit in ett 
komplett pris på någonting men enligt  
regelverket så har det inte varit så. 

En byggnadsverkskod för till exempel 
en bro är bara för de delar av bron 
som behövs för dess självständiga 
funktion. Alla andra arbeten, som 
schaktning eller fyllningar, ingår inte 
i ersättningen för sådan kod utan de ska 
tas in separat under de aktuella koderna 
för produktionsresultat.

Nytt är också att det har skapats koder 

Digitala låsenheter och nycklar 
berörs i nya normer från SSF.

OLIKA TYPER AV AVFALL
Hushållsavfall är avfall som kommer 
ifrån hushåll men kan också uppstå i 
till exempel restauranger, affärslokaler, 
industrier och sjukhus. Men för att 
räknas som hushållsavfall ska det vara 
jämförligt med sådant och uppstå 
därför att människor är i en lokal eller 
anläggning.

Exempel på hushållsavfall är sopor, 
köksavfall, latrin och slam från 
slambrunnar. Även cyklar, olje- och 
färgrester och möbler räknas dit.

Verksamhetsavfall är det som räknas 
som avfall som uppstått i direkt följd av 
verksamheten.

KÄLLA: AVFALL SVERIGE & NATURVÅRDSVERKET
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KOMMUNEN SOM BYGGDE 
EGNA LÄGENHETER 

FÖR UTSATTA GRUPPER

SOCIAL HÅLLBARHET I Nyköping har kommunen 
själva byggt två bostadsområden med  

lägenheter för socialt utsatta. En fördel när  
kommunen bygger i egen regi är att de äger 

marken som husen står på.  
Nu finns planer på en fortsättning.

TEXT ANNA HEDENRUD FOTO TOBIAS STERNER

– Vi är nog ganska unika som inte 
bygger renodlad social housing utan 
blandar lägenheterna för utsatta 
med annan verksamhet, säger Mikael 
Karlsson, chef för fastighetsförvaltning 
i Nyköpings kommun.
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Med snart tre år som ordförande för Byggcheferna kämpar 
Kajsa Hessel fortsatt för en FÖRÄNDRAD BYGGBRANSCH, något 
som hon menar kan ske med hjälp av cheferna i branschen. 

De behövs för att möta tre stora utmaningar. 
TEXT JOHAN ROSHOLM  FOTO TOBIAS STERNER

KAJSA HESSEL  
”MAN SKA KUNNA 
KÄNNA SIG TRYGG 

I SITT LEDARSKAP” 

BYG G KO L L 2 2020 39

Kajsa Hessel tog sitt första steg 
in i byggbranschen 2014 när hon 
blev vd för Projektgaranti.



Drottninghög i Helsingborg har 
fått sitt namn efter en förhistorisk 
grav som funnits på platsen. Idag 
är det ett bostadsområde. Här på-
går just nu rivning av tre miljonpro-
gramshus – men tanken är inte att 
begrava deras historia. Tvärtom. 
De drygt 60 år gamla byggnaderna 
ska åtminstone delvis få leva vidare 
i ett helt nytt projekt. 

Det är det kommunala 
bostadsbolaget Helsingborgshem 
som river tre flerfamiljshus på 
Grönkullagatan som går genom 
Drottninghög. Husen ska ersättas 
med projektet Stadskvarteret som 
byggs på samma plats.

Tanken är nu att göra en 
grundlig analys av vad som kan 
återbrukas från de hus som rivs på 
Grönkullagatan. Framförallt ligger 
fokus på byggmaterial.  
I vilken utsträckning går det att 
använda begagnad betong, stål 
och tegel i de nya hus som byggs 
i Stadskvarteret? Förhoppningen 
är att kunna hitta så många svar 
som möjligt på dessa frågor, 
berättar Tina Appelqvist som 
är klimat- och miljöansvarig på 
Helsingborgshem.

– Idag finns inga ramverk eller 
storskaliga återbrukssystem att 
använda sig av i branschen utan 
alla får hitta på egna lösningar. 
Vi behöver lära oss mer och det är 

HÄR SKA 
BYGGDELAR
FÅ NYTT HEM

huvudmålet i den här satsningen, 
säger Tina Appelqvist.

När hon och de andra i projektet 
satte igång var fokus att försöka 
hitta så stora klimatbesparingar 
som möjligt. Snart framträdde 
en tydlig princip. De största 
vinsterna i fråga om återbruk går 
att göra i husens betongdelar och 
tegelfasader.

Än så länge har en av lägenheterna 
demonterats i syfte att ta hand 
om väggar, takdelar och bjälklag 
som nu mellanlagras för analys 
av hur delarna kan användas. 
Rivningsfirman har fått gå mycket 
försiktigt fram. Innan arbetet satte 
igång var det osäkert om några av 
byggdelarna överhuvudtaget skulle 
gå att få loss utan att de förstördes. 
Detta har dock fungerat väl.

– Det vanliga är att krossa och 
återanvända betongen som fyll-
nadsmaterial men vi vill se om det 
går att återanvända delarna som de 
är, utan tillverkning av ny betong.

Nu finns ett flertal frågor att ut-
reda. Vad kan förväntas av betong-
en i fråga om hållfasthet, innehåll 
och andra egenskaper? Vilka möj-
ligheter ger delarna i fråga om  
dimensionering och utformning?

– Vi behöver inte nödvändigtvis 
återbruka alla delar själva men ser 
gärna att de används lokalt för att 
undvika transporter. 

Återbruk av inredning är en sak. Att göra detsamma med hela betong-
element och stomdelar är något annat. Nu tänker kommunala  
Helsingborgshem ta reda på hur mycket de faktiskt kan ta med sig från 
ett rivningsprojekt och in i nya fastigheter. 

TEXT VIKTOR GINNER FOTO HELSINGBORGSHEM

Idag finns 
inga ram-
verk eller 
storskaliga 
återbruks-
system att 
använda sig 
av i bran-
schen utan 
alla får hitta 
på egna lös-
ningar. 
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REKORDBYGGETS 
BOTTENPLATTA 

BRYTER NY MARK

Försäljningen av Karlatornet har pausats.  
En av projektets viktigaste milstolpar är dock 

redan passerad – bottenplattan.  
Här berättar vi om den rekordstora gjutningen 

som ska bära Nordens högsta byggnad.

TEXT VIKTOR GINNER FOTO KASPER DUDZIK
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