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LEDARE

Charlotte Steen, Chefredaktör 

B 
yggsektorn står för ungefär 
en tredjedel av hela Sveriges 
avfall. En hel del av det 
material som hanteras vid 
nybyggnation, rivning och 

renovering slängs. Det innebär inte bara en 
belastning på vårt klimat utan också i 
många fall en förlust av kulturvärden i 
form av till exempel tidstypiska kök och 
badrum. Det finns mycket att tjäna på att i 
byggbranschen ställa om från en linjär till 
en cirkulär ekonomi.

I vårt tema om renovering på sidorna 44-
47 berättar företaget Kompanjonen om 
hur de som enda aktör i Sverige sedan tio år 
tillbaka framgångsrikt säljer återbrukade 
byggprodukter. ”Det är för billigt att riva. 
Det borde vara dyrare så att återbruk blir 
ett ekonomiskt billigare alternativ” säger 
företagets vd Per Håkansson.

Under 2019 ska Boverket och Energimyn-
digheten ta fram ett förslag på en nationell 
renoveringsstrategi. Bland annat föreslås 
att man ska ”identifiera kostnadseffektiva 

Skydda det värdefulla
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elektronisk form på exempelvis hemsidor 
eller databaser får ske utan tillstånd

”Det finns mycket att tjäna 
på att i byggbranschen 
ställa om från en linjär till 
en cirkulär ekonomi.”

renoveringsmetoder som är relevanta för 
byggnadstypen och klimatzonen”.

I miljonprogramsområdet Gårdsten i 
Göteborg har man med en noga uttänkt 
renoveringsstrategi under tjugo års tid gått 
från att vara tyngd av kriminalitet och hot 
till att vara ett område där företagarandan 
blommar och där hyresgästerna har 
möjlighet till inflytande och dialog.  
På sidorna 38-43 kan du läsa mer om den 
prisbelönta stadsdelen.

Helena Bjarnegård är Sveriges första 
riksarkitekt. Hon menar att arkitekturen 
kan bidra till att vi får mindre segregerade 
samhällen. ”Kan vi se till att vi bygger 
samman städer och få fungerande stråk, då 
är det bra för integrationen”. Läs intervjun 
på sidorna 28-33.

Nyligen släpptes en rapport över världens 
cyberhot. Den visar att de digitala hoten 
ökar kraftigt och att de blir allt mer 
sofistikerade. Allt fler uppkopplade och 
ihopkopplade enheter gör att Internet of 
things, IoT, blir en mer integrerad del av 
våra liv. ”Det finns väldigt många osäkra 
system på nätet, alltifrån inpasseringssystem 
och styrsystem för värme och ventilation 
till klockringning i kyrkor”, säger It-
säkerhetsexperten Leif Nixon. Läs mer om 
de digitala hoten på sidorna 22-25.
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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

”Det kan handla om väldigt stora pengar om 
man plötsligt står med ansvar för en 
underentreprenörs lönekostnader”

Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen, om den kritiserade 
nya lagen om löneansvar i entreprenadkedjor.

Ny standard ser dagens ljus

Kalkylator hjälp vid radonmätning

Elrelaterade 
bränder ökar

Dagsljus i byggnader har fått sin första  
europeiska CEN-standard. Syftet är att 
främja bättre ljusplanering. Swedish 
Standards Institute, SIS, har deltagit i  
skapandet av standarden som i svensk 
version heter SS-EN 17037 Dagsljus i 
byggnader. Arbetet har gjorts inom 

samarbetsorganisationen European 
Committee for Standardization, CEN. 
Målgruppen är relativt bred. Bland annat 
ska arkitekter, upphandlare och fastighets-
förvaltare nu kunna få stöd kring frågor 
som rör dagsljus.

VIKTOR GINNER

Den nya standarden ska ge bättre ljusplanering i byggnader. Foto: Viktor Ginner

Efter årsskiftet har flera statliga stöd för renovering och byggande försvunnit. Foto: Tobias Sterner

Vid beräkning av radondosor utgår Rado-
novas kalkylator från Strålsäkerhetsmyn-
dighetens metodbeskrivning. Kalkylatorn 
tar samtidigt hänsyn till att ett visst antal 
radondosor ofta försvinner eller på annat 
vis inte går att använda efter mät- 
periodens slutförande. Kalkylatorn beräk-

Antalet elrelaterade bränder 
har ökat med 25 procent mellan 
2005 – 2015. Det visar den första 
delrapporten om ”Elsäkerhet 
i bostäder” som nu blivit klar. 
Statistik från Elsäkerhetsverket 
visar även att det är i äldre 
bostäder som det oftast brinner.

Stora kostnader för samhället är kopplat till 
de elbränder och elolyckor som sker.  
Försäkringsbolagen hade 2017 kostnader 
på cirka 366 miljoner kronor för bränder som 
orsakats av elfel, uppger Elsäkerhetsverket.

Elcentraler är den vanligaste orsaken till 
bränder i elinstallationer och de uppstår 

oftast i elkablar till elskåpet. Dessa 
bränder har större spridningsrisk än 

andra elbränder vilket ger 
allvarligare följder.

Elsäkerhetsverket kommer 
nu att fortsätta granskningen 
av elsäkerheten i bostäder 
och en slutrapport ska bli 
klar under 2019.

 ANNA HEDENRUD

Slopat stöd för renovering och byggande
Den 1 januari försvann flera  
statliga stöd för renovering och 
byggande. Ett av dem är stödet 
för renovering och energieffektiv-
isering i vissa bostadsområden 
med socioekonomiska utmaningar. 

År 2016 infördes ett statligt stöd för 
renovering och energieffektivisering i vissa 
bostadsområden med socioekonomiska 
utmaningar. Syftet var att tillhandahålla 
hyresbostäder med lägre hyra i renoverade 
och energieffektiviserade flerbostadshus.

– Stödet har i många fall varit skillnaden 
mellan att tvingas flytta och kunna bo kvar 
och har resulterat i att vi lyckats få till en 
hyfsad hyresnivå i flera ombyggnationer i 
regionen, säger Lena Jansson Nordin, 
förhandlare på Hyresgästföreningen Aros 
Gävle i en kommentar.

REDAN BEVILJADE STÖD

Ansökningar som redan beviljats påverkas 
inte, men inga nya ansökningar kommer 
att beviljas under 2019.

ANNELIE BJÖRLING

STÖD SOM TAS BORT

• Stöd för renovering och energi-
effektivisering i vissa bostadsområden 

•  Investeringsstöd för anordnande av 
hyresbostäder och bostäder för 
studerande 

•  Stöd till utemiljöer i vissa 
bostadsområden

•  Stöd för innovativt och hållbart 
byggande av bostäder 

•  Statsbidrag till kommuner för ökat 
bostadsbyggande.

 
Dessutom tillförs inga nya medel 2019 till 
stödet för upprustning av skollokaler 
samt stödet för gröna städer.

Allt sprängarbete får samma regler
Arbetsmiljöverket har reviderat 
sina föreskrifter om spräng- 
arbete för att bland annat ta bort 
ett undantag som finns i dagens 
regler. 

Våren 2018 föreslog Arbetsmiljöverket nya 
föreskrifter om sprängarbete, vilket gick ut 
på remiss. Nu ska myndigheten släppa de 
nya ändringsföreskrifterna, AFS 2019:2.

Bakgrunden till revideringen av 
föreskrifterna, som gällt sedan 2007 (AFS 

2007:1), är ett undantag i dessa för 
krutdrivna verktyg och gasgenererande 
kompositioner.

SKA HA SAMMA KRAV

Enligt Arbetsmiljöverket har den tekniska 
utvecklingen sedan dess fått användningen 
av krut att bli mer utbredd jämfört med 
andra sprängmedel och att det används i 
andra sammanhang än det gjorde då.

Ändringen gör att samma regler ska gälla 
för alla typer av sprängarbete. Det ska tyd-

liggöras bland annat genom att termen  
explosiva varor ska införas. 

BÖRJAR GÄLLA NÄSTA ÅR

AFS 2019:2 ska börja gälla den 1 januari 
2020, bland annat för att ge berörda företag 
tid att kunna uppfylla kraven på tillräckliga 
kunskaper. 

JOHAN ROSHOLM
Med det nya kalkylatorprogramet kan man räkna 
ut hur många dosor som behövs vid en radon-
mätning i flerfamiljshus. 

nar behovet av radondosor när man anger 
antalet huskroppar, antalet lägenheter med 
markkontakt samt antalet våningar.

– När radonmätningssäsongen nu dragit 
igång är mer än häften av frågorna vår 
kundtjänst får relaterade till hur många 
radondosor man behöver för att mäta sin 
bostadsrätt eller hyresfastighet. Den här 
lösningen innebär att det blir betydligt 
enklare att snabbt räkna ut behovet av 
radondosor, säger Radonova Laboratories 
vd Karl Nilsson.  

KRISTINA LINDSTRÖM

Foto: Tobias S
terner

Radonova Laboratories har tagit 
fram en kalkylator som gör det 
enkelt att räkna ut hur många  
radonmätdosor som behövs för att 
göra en mätning i flerbostadshus.
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I TIDEN I TIDEN

Sårbarheten och risken för it-attacker och andra intrång 
ökar kraftigt när allt fler områden i samhället digitaliseras. 

Har vi varit aningslösa och inte sett riskerna? 

Absolut, svarar it-säkerhetsexperten Leif Nixon som  
menar att byggnader och system blivit betydligt mer 

osäkra och lättare att hacka sig in i idag.

TE X T: ANNA HEDENRUD  I LLUSTR AT ION :  ANDERS WESTERBERG

”Många företag 
underskattar 
eller bortser  
från de risker 

som finns.”

A
llt fler uppkopplade och ihopkopp-
lade enheter gör att Internet of 
things, IoT, blir en mer integrerad 
del av våra liv, både privat och i  

arbetslivet. I och med detta ökar  
också riskerna för att informationen  
hamnar i orätta händer.

It-hoten består av allt från att enstaka 
personer hackar sig in i ett hemmasystem 
via exempelvis din larmanordning till stora 
it-attacker mot viktiga samhällsfunktioner 
som sjukhus, Trafikverket och polisen, 
vilket nyligen inträffat. Dessa intrång kan 
göras både för ekonomisk vinning eller 
som sabotage.

Säkerhetsföretaget SecureLink har 
nyligen släppt sin årliga rapport över 
världens cyberhot. Den visar att de digitala 
hoten ökar kraftigt och att de blir allt mer 
sofistikerade.  Många av hoten utgör 
allvarliga risker för företag, skriver Marcus 
Bengtsson, CTO på SecureLink. 

Leif Nixon, 
säkerhetsexpert

En hackare kan ta sig in i husets system och stänga av elen, manipulera ventilationen och öppna dörrar 
genom att få kontroll över informationen till det digitala låset eller inpasseringssystemet.

konsekvenser blir det sedan när kylningen i 
till exempel datorhallar slutar fungera. En 
annan sak är att många blir utelåsta på 
grund av de elektroniska låsen. Dessa ska 
visserligen ha en batteri-backup, men de 
visar sig inte fungera eftersom någon glömt 
byta batteri.

OFRIVILLIGA KALLDUSCHAR I NYBYGGET

I december 2017 gjorde Ekot en granskning 
där de med hjälp av en speciell sökmotor 
hittade över 300 fastigheter som var 
uppkopplade mot internet med 
säkerhetsbrister. I flera fall krävdes inget 

KRASCHA GENOM ÖVERBELASTNING

”Men varför skulle någon vara intresserad 
av oss?” eller ”På vårt företag finns inget av 
intresse att hacka”, tänker många. Men 
ibland handlar dataintrång inte om att 
komma åt intressant information. 
Istället tar hackarna sig in på mängder av 
nätverk för att sedan sammankoppla och 
rikta dessa mot en tredje part med mål att 
krascha servern genom överbelastning. Det 
finns det flera aktuella exempel på.

–Många företag underskattar eller 
bortser från de risker som finns, menar it-
säkerhetsexpert Leif Nixon. Han var en av 
talarna på seminariedagen ”Framtidens 
förvaltare” som Förvaltarforum nyligen 
höll i Stockholm. Under seminariet  
”Är din fastighet säker?” målade han upp 
hur samhället konkret skulle påverkas vid 
en större it-attack.

Det första som slutar fungera är 
tillförseln av värme och vatten och stora 

lösenord för att förändra temperaturen i 
huset eller på vattnet. I en nybyggd 
bostadsrätt i Linköping fick de boende 
ofrivilliga kallduschar och det tog hela fyra 
månader innan det upptäcktes att någon 
hackat systemet. Sedan dess har de 
ansvariga förbättrat lösenorden och 
installerat brandväggar.

– Det finns väldigt många osäkra system 
på nätet, alltifrån inpasseringssystem och 
styrsystem för värme och ventilation till 
klockringning i kyrkor, säger Leif Nixon.

Men varför blir det då såhär? Leif Nixon 
har inte några enkla svar på detta.



”JAG TROR PÅ  
ARKITEKTURENS 

KRAFT”
Det finns många samhällsutmaningar att  

möta och Sveriges nya riksarkitekt tror att  
arkitekturen kan vara till stor hjälp för att  

motverka bland annat segregation.  
Nu ska hon leda Boverkets arbete med  

arkitektur och ge kommunerna förutsättningar 
för att skapa god sådan. 

TE X T JOHAN ROSHOLM FOTO  TOBIAS STERNER
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STORA UNDERHÅLLSBEHOV 
PÅ SVERIGES LÄNGSTA BRO

Ölandsbron började 
byggas i slutet av 1967 
och öppnades för 
trafik 1972. 
Med en längd på strax 
över 6 kilometer var 
bron fram till 1998 
Europas längsta. 

I genomsnitt passerar 
18 600 fordon bron 

varje dag. 
Sommartid ökar 

trafikmängden till i 
genomsnitt 25 000 

fordon per dag.

Längd 6 072 meter.

Det dröjde inte många år efter att  
trafiken fick börja köra på bron innan man 
förstod att allt inte stod rätt till. Problemen 
uppmärksammades på 80-talet och under 
90-talet reparerades bland annat samtliga  
pelare i vattnet och de till högbrodelen.

Orsaken ligger mycket i hur bron 
byggdes. Enligt Trafikverket beror det till 
stor del på att Kalmarsund, som Ölands-
bron korsar, i slutet av 60-talet inte 
räknades som marin miljö utan 
som sötvatten.

– Man kan säga att de stora 
problemen eller orsakerna till att vi 
har det som vi har det är att 
dåtidens regelverk inte gjorde att 
det här klassificerades som marin 
miljö, säger Adriano Maglica, 
nationell samordnare för stora 
broar på Trafikverket.

KUNSKAPSLUCKOR SKAPADE PROBLEM

Enligt Adriano Maglica  underskattade 
man att den låga salthalten skulle påverka 
så mycket som den faktiskt gjorde och att 
marin miljö vid den tiden utgick från hur 
salthalterna var på Västkusten.

– Miljöns aggressivitet underskattades, 
vilket ledde till att lägre cementhalt, 
betonghållfasthet, högre vattencementtal 
och mindre täckande betongskick kunde 
tillåtas. 

I dagsläget beskriver Adriano Maglica 
det som att man sett till brons enorma 
storlek genomför normalt underhåll.

– Det är som ett hus, det behöver 
kontinuerligt underhåll. Gör man det 
försent blir det extremt stora kostnader. 

SOMMARTRAFIK BEGRÄNSAR

Men även stora broar kräver sitt underhåll. 
I Sverige läggs cirka en miljard kronor varje 

år på brounderhåll och för tillfället 
arbetar Trafikverket med ett 
åtgärdspaket för Ölandsbron som 
har varit igång sedan 2016. I år är 
det tänkt att bli klart och då har 
brons kantbalkar reparerats samt 
isolering och beläggning bytts ut.

Arbetena på Ölandsbron be-
gränsas av att trafikstörande arbe-
ten inte genomförs på sommaren, 

när väderförutsättningarna är som bäst. 
– Just på sommaren går trafiken upp en 

hel del tack vare turismen, vilket gör att vi 
då inte utför trafikstörande arbeten. De 
arbeten vi gör är de som är möjliga utan att 
påverka trafiken.

Redan nu förbereder Trafikverket för 
ytterligare renoveringar och reparationer. 
Någon gång mellan 2025–2029 kommer 
de troligtvis att arbeta mer med täckskikten 
samt göra fler betongreparationer. 

Ölandsbron är Sveriges längsta bro men det är inte bara det som ger 

den uppmärksamhet. Många reparationer och underhåll har genomförts 

sedan invigningen men hur ofta händer det egentligen? 

TE X T JOHAN ROSHOLM FOTO  CILL A / MOSTPHOTOS

Högsta punkt 41 meter.

Adriano Maglica, 
Trafikverket.
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D
et är nollgradigt i Göteborg. 
Bussen som precis lämnat 
Angered far fram genom slask, 
snöblandat regn och vattenpölar. 
Framme i Gårdsten är inte 
väderleken mycket bättre men det 

hindrar inte Laleh Sohbati, 34, och hunden 
Dolly från att vara ute i parken. Laleh 
flyttade hit från Umeå för fem år sedan på 
grund av studier.

– Det är ett ganska lugnt område. Jag 
trivs här och känner mig väldigt sällan 
otrygg eller så, säger Laleh Sohbati.

Hon är en av Gårdstens drygt 9 500  
invånare. De allra flesta av dem har kunnat 
se en tydlig förändring under åren som gått.

I slutet på 1990-talet var Gårdsten en av 
landets mest eftersatta stadsdelar. 

Miljonprogramsområdet som ligger 
knappt 15 kilometer norr om Göteborg 
hade skyhöga siffror för kriminalitet, stora 
sociala problem och nedslitna miljöer.  
Av de drygt 2 700 lägenheterna stod nästan 
en tredjedel tomma. I enkäter framkom att 
många hyresgäster skämdes för sitt område 
och inte vågade gå ut på kvällarna. 

MOTARBETAT UTSATTHETEN

Så är det inte idag. I stället är Gårdsten 
flitigt omskrivet som stadsdelen där det 
gått att motarbeta utsattheten och få fart på 
en positiv utveckling. Nyligen kom ett 
tydligt kvitto på detta. 

I början av året beslutade polisen att 
Gårdsten ska tas bort från listan över  
särskilt utsatta områden. Listan utgörs av 

DET HÄR ÄR GÅRDSTEN

•  Husen byggdes mellan 1969 och 1972.

•  Antalet invånare har ökat från 5 900 till  
9 500 mellan 1997 och 2018.

•  I stadsdelen talas 22 olika språk.

•  Bostadsbolaget Gårdstensbostäder  
ingår i Framtidskoncernen som ägs  
av Göteborgs stad.

•  På 20 år har antalet lokala företag ökat 
från 8 till 50 stycken.

 Källa: Boverket och  
Gårdstensbostäder

Gårdsten i Göteborg tas bort från polisens problemlista.  

En av nyckelfaktorerna för den positiva utvecklingen har varit att 

engagera hyresgästerna i renovering – utan att låta hyrorna skena.  

Nu vill allt fler bygga i det prisade miljonprogramsområdet.
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UPPRUSTNING BLEV 
RÄDDNING I DERAS OMRÅDE

Parken som ligger mitt i 
Gårdsten ska utvecklas men 
används flitigt redan idag av 
bland annat Laleh Sohbati 
och hennes hund Dolly.
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