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TEMA: KOMPETENS/HÅLLBARHET

DET HÄNGER PÅ KOMPETENSEN

LÄS BLAND ANNAT OM:

Tillräcklig skicklighet eller behörighet. Så beskrivs begreppet kompetens i 
Svenska Akademins Ordlista. Vad ordlistan inte ger några svar på är däremot 

var kompetensen hittas för att Sverige ska klara behovet på 710 000 nya 
bostäder inom tio år. 

Nuvarande arbetskraft är långt ifrån tillräcklig. Regeringen har noterat bristen 
och bostadsminister Peter Eriksson utsåg nyligen två samordnare som ska 

snabbutreda tänkbara sätt att klara av behoven.
Frågan är dock om det överhuvudtaget är möjligt. Några säger blankt nej 

medan andra tror att det faktiskt går och hänvisar till satsningar som redan är 
igång. Tema för detta nummer av PM är kompetensbehov.

NYSTART I NÄSSJÖ

I en liten stad med många asylsökande har 
man med rätt inställning och gemensamma 
krafter utvecklat ett färdigt koncept för att 
möta kompetensbristen i byggbranschen. 

Läs mer på sidorna 32-34

– Det är först när man på riktigt får delta i 
någon annans verksamhet som man  
verkligen förstår vad som är viktigt. Det här 
är något annat än ett traineeprogram  
eftersom vi här gör något så ovanligt som 
att släppa in medarbetare i varandras verk-
samhet, säger Ulrica Nilsson, affärschef 
Mark & anläggning Tyréns, Region Öst.

Läs mer på sidorna 24-27

BYTER JOBB FÖR ATT BLI BÄTTRE

Att bygga bostäder så det räcker är helt en 
fråga om politisk vilja och handlingskraft  
menar Bo Frank, kommunstyrelsens  
ordförande i Växjö.

– Det handlar om att ha god framförhållning 
och en ambition om att vilja växa och bygga. 

Läs mer på sidorna 16-19

"GÖR DETALJPLANER OCH BARA KÖR"
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TEMA: KOMPETENS/HÅLLBARHET TEMA: KOMPETENS/HÅLLBARHET

Vad har en arkitekt från Panama, en golv-
läggare från Syrien och två minröjare från 
Sverige gemensamt? Jo, de är klasskompi-
sar på yrkeshögskoleutbildningen ”Hållbar 
ombyggnad och renovering” i Nässjö. Och 
inte minst: med största sannolikhet är de 
alla garanterade jobb efter att de avslutat 
den tre terminer långa kursen. 

MÖTER AKUT EFTERFRÅGAN

När det stora orosmolnet i byggbranschen 
just nu är hur man snabbt ska klara av 
kompetens- och kapacitetsbristerna så 

På Nässjöakademin har man fattat galoppen.  
I en liten stad med många asylsökande har man 

med rätt inställning och gemensamma krafter  
utvecklat ett färdigt koncept för att möta  

kompetensbristen i byggbranschen. 

TE X T  ANNA-KL AR A ASPEGREN  

FOTO  TOBIAS STERNER OCH L ARS SVENSSON

NYSTART I NÄSSJÖ

finns här ett gott exempel i liten skala som 
skulle kunna användas på många håll runt 
om i landet. 

Lars Svensson, yrkeslärare på byggpro-
grammet under många år, är en eldsjäl som 
på många sätt bidragit till att utbildningen 
”Hållbar ombyggnad och renovering”  
etablerat sig och att den nu också går att 
kombinera med SFI-studier.

– Utbildningen fångar upp två starka 
samtida strömningar. Dels har vi i Sverige 
nu och under lång tid framöver ett mycket 
stort behov av att renovera det byggda  

beståndet och dessutom energieffektivisera 
det. Dels har vi akut brist på folk med rätt 
kunskaper för att genomföra det arbetet 
och även det behov av nybyggnation som 
enligt beräkningar uppgår till drygt  
700 000 lägenheter till år 2025.

SÅG MÖJLIGHETERNA BLAND TRANSIT-

BOENDE

Att utbildningen kom att bli en väg in för 
asylsökande på den svenska arbetsmarkna-
den tog sin början förra sommaren. Lars 
Svensson blev då tillfrågad om att rusta 
upp en nedlagd högstadieskola med hjälp 
av sina dåvarande elever. Han fick  
samtidigt reda på att det fanns nyanlända 
på ett transitboende i Nässjö som hade 
branscherfarenhet och utbildning från sina 
hemländer. 

– Jag tog med dem i upprustningen och 
jag såg direkt att de var kunniga. De kom 
till Sverige med bara sina kläder på  
kroppen, och förstås utan betyg eller  
utbildningsbevis, men eftersom jag är  
auktoriserad validant så har jag mandat att  
värdera kunskapsnivå genom praktiska 
prov. 

En av dem är betongarbetare, en är  
murare, en annan hade jobbat på sin  Nässjöakademin har sina klassrum på "Träcentrum" i Nässjö.

"Generellt är  
de utländska  
elevernas 
yrkeskompetens 
bredare än bland 
yrkesarbetare i 
Sverige."

pappas snickeri sedan han var liten.  
Ytterligare någon har tillverkat och  
monterat fönster. Hösten 2015 kunde alla 
de som jobbat med upprustningen börja på 
yrkeshögskolan. 

NÄSSJÖ HAR FOKUS PÅ NYSTART

Men för att göra detta möjligt behövdes 
också ett samarbete och engagemang från 
kommunens sida. Där finns Helen Tarenius, 
utbildningschef på Nässjö kommun och 
rektor för Nässjöakademin. Hon är också 
chef för Integrationsenheten och SFI- 
undervisningen. 

– I Nässjö har vi sedan länge 
ett ”nystartfokus”. Både ur ett  
utbildningsperspektiv men också 
ur ett resursperspektiv. Vi har en 
stor grupp nyanlända och asyl-
sökande i kommunen och många 
av dem har redan utbildning och 
kompetens från sina hemländer 
på områden som vi skriker efter i 
Sverige, byggbranschen till exem-
pel. Därför är det olyckligt när systemen 
krockar. Att studera SFI och samtidigt gå 
en yrkesutbildning har tidigare inte varit 
möjligt.

WIN-WIN FÖR ALLA 

Kommunpolitikerna från Nässjö åkte till 
Rosenbad och beskrev situationen i Nässjö 
och idén med utbildningen vid ”Hållbar 
ombyggnad och renovering” för arbets-
marknads- och etableringsminister Ylva  
Johansson. I bagaget hem hade de ett  
klartecken för att eleverna kunde läsa  
SFI parallellt med studierna på Nässjöaka-
demin.

– Alla vinner på detta. De som kommit 
till Sverige får en chans att starta sina nya 
liv, arbeta och tjäna egna pengar. Vi som 

behöver deras kompetens får  
tillgång till den snabbt och på ett 
säkert sätt. 

Nu har avgångsklassen på 
”Hållbar ombyggnad och reno-
vering” just påbörjat sin sista  
termin. Tack vare en tolk har  
både svenska och utländska elever 
läst tillsammans under hela  
utbildningen. 
En skolvecka fördelas mellan 

SFI-undervisning för den som har behov 
av det. Resten är tiden är praktiskt arbete i 
skolans egen regi och genom LIA-platser 
(lärande i arbetslivet) ute på byggen.

Helen Tarenius, rektor 
Nässjöakademin.

Här har eleverna från Nässjöakademin just avslutat en takläggning. Från vänster: Ibrahim Hamed, fastighetsskötare, Aho Hanoun, Ayman Alsayegh, Mojvum Umid 
tolk, Dennis Johansson Lärare, Mahmoud Al-Jafari samt Bengt Myrberg Hantverksinstruktör.  Foto: Lars Svensson
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TEMA: KOMPETENS/HÅLLBARHET

Hur står det till med ert sociala ansvarstagande vid upphandlingar? Oavsett om
det är obefintligt, eller om ni redan arbetar med det och känner att ni vill göra
mer, visar utbildningen Hållbar upphandling enligt ISO 20400, vilka delar du kan 
arbeta efter när det gäller miljö- och social hänsyn. Och vilka fördelar det ger.

Även standarden ISO 26000, med riktlinjer för socialt ansvarstagande, hjälper 
dig till exempel med arbetsrätten i din produktion. Du kan också ge en 
långtidsarbetslös jobb. Mot ett mer ansvarsfullt och väl fungerande samhälle!
 
sis.se/utbildningar-hallbarhet

När anställde du senast 
en långtidsarbetslös?Ayman Asayegh är 26 år och kommer från 

Homs i Syrien. Han har varit i Sverige i 
drygt två år, pratar bra svenska och har 
just börjat sista terminen på yrkeshög-
skoleutbildningen ”Hållbar ombyggnad 
och renovering”. 

Sedan februari i år har han en LIA-plats 
(lärande i arbete) på en golvläggarfirma i 
Nässjö. Där har han även jobbat extra  
under sommarlovet.  

Varför ville du gå den här utbildningen?
– Jag vill arbeta och komma in i det svenska 

samhället snabbare. Jag läste turism på uni-
versitet i Homs, men arbetade all ledig tid på 
min pappas snickerifabrik så jag var redan 
kunnig på byggområdet när jag kom hit.

Vad tycker du om utbildningen?
– Den ger mig mycket erfarenhet. Alla hjäl-

per mig att lära mig så mycket som möjligt så 
jag blir en del av samhället. Vi pratar svenska 
hela dagarna så språket utvecklas. På min 
LIA-plats får jag all hjälp att bli bättre på yrket 
och jag är redan ute i arbetslivet.

Detta är din sista termin på Nässjöakademin, 
vad tror du händer sedan?

– Jag hoppas att jag får jobb. Jag tror det. 
Jag hoppas på det.

Hej Ayman!

MATCHAR BEHOVET I BYGGBRANSCHEN

Dennis Johansson är lärare på ”Hållbar 
ombyggnad och renovering” och möter 
eleverna dagligen.

– Generellt är de utländska elevernas  
yrkeskompetens bredare än bland yrkes- 
arbetare i Sverige. De flesta kan lite av varje. 
Det matchar den här renoveringsutbild-
ningen mycket bra. Och det matchar  
behovet i den svenska byggbranschen.

Men det finns också skillnader i synen på 
hur arbetet ska utföras och en okunskap 
om säkerhet på arbetsplatsen. Detta är en 
viktig del av utbildningen. 

– Några är inte så noggranna med milli-
metrarna, vilket gör att slutfinishen kan bli 
lidande. Detta jobbar vi lärare mycket 
med. Däremot är utländska elever generellt 
mer måna om att jobba hårt och snabbt. 
De är vana vid att det är det som räknas. Jag 

får ofta be dem ta paus, berättar Dennis Jo-
hansson.

”VI LÄR OSS TÄNKA PÅ ÅTERVINNING”

Det vi i Sverige kan lära oss av de utländska 
eleverna, menar Dennis Johansson, är  
deras självklara inställning till återvinning 
vid renovering. 

– I Syrien finns till exempel inte samma 
tillgång på trä som här. Det är dyrare och 
mer svåråtkomligt och därför tar man sig 
tid att ”rensa” bräder från beslag och skru-
var för att använda igen. Här är det så  
billigt att köpa nytt trä så vi river och släng-
er det gamla. Detta är något som vi måste 
börja ta på mycket större allvar, nu när vi 
lever över jordens naturtillgångar. Det 
skulle absolut kunna vara en del av utbild-
ningen, att lära eleverna att övertala sina 
kunder att behålla istället för att byta

Dennis Johansson och Lars Svensson är lärare på "Hållbar ombyggnad och renovering" på Nässjöakademin. Foto: Lars S
vensson
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AKTUELLT A  E  F  H  V  AKTUELLT

 Handbok för till-
ståndsbedömning och 
underhåll av grusvägar 
SKL har reviderat Grus-
vägshandboken och 
släppt en ny utgåva. 
Boken är tänkt som 
stöd vid grusvägs- 
underhåll för kommunala, 
statliga och enskilda 
väghållare.

Genom åren har trafikbelast-
ningen ökat avsevärt även på 
grusvägnätet. Förklaringen till 
att grusvägnätet har klarat det-
ta relativt bra är att underhålls-
åtgärder har utförts kontinuer-
ligt och att förbättringsåtgär-
derna har utvecklats. 

En systematisk tillståndsbe-
dömning av en grusväg är en 
förutsättning för att väghålla-
ren ska kunna prioritera och 
planera underhållsåtgärder på 
ett effektivt sätt. Kunskapen 
om hur tillståndsbedömning 
och underhåll ska utföras byg-
ger ofta på erfarenhet. Med an-
ledning av att allt fler av dem 
som har mångårig erfarenhet 
går eller har gått i pension och 
att nya utförare kommer in i 
branschen, finns ett stort behov 
av kunskapsspridning. 

ETT STÖD FÖR VÄGHÅLLARE

Med detta som bakgrund har 
Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, tagit fram en 
ny utgåva av Grusvägshandbo-
ken. Boken är avsedd att vara 
ett verktyg och ett stöd vid 
grusvägsunderhåll för kommu-
nala, statliga och enskilda väg-
hållare, vägsamfälligheter, väg-
föreningar och skogsnäringen. 
Tanken är att den ska vara till 

hjälp när man väljer under-
hålls- och förbättringsåtgärder 
och när man bedömer tillstån-
det hos grusvägar. 
Boken innehåller totalt 13  
kapitel där man bland annat tar 
upp hur man tillståndsbedö-
mer en grusväg okulärt med 
hjälp av grundläggande kvali-
tetskriterier för vägens funktio-
nella egenskaper och faktorer 
som bryter ned en grusväg. 
Man lyfter även fram förslag på 
olika underhållsåtgärder på en 
grusväg, och i vilken ordning 
de utförs under året. Samt  
redovisar metoder för att beva-
ra slitlagret, såsom grusåtervin-
ning och grusning. Även metoder 
för dammbindning, deras var-
aktighet, effektivitet, kostnad, 
miljöpåverkan och använd-
ningsområde tas upp.

BAKGRUND TILL BOKEN

Första utgåvan av Grusvägs-
handboken togs fram av Sta-
tens väg- och transportforsk-

Den tretton år gamla Grusvägshandboken har reviderats. Foto: Michael Erhardsson 

Handbok för tillståndsbedömning 
och underhåll av grusvägar

ningsinstitut (VTI) 2003. För 
innehållet i denna reviderade 
utgåva svarar Karin Edvardsson 
och Håkan Arvidsson, VTI. 

GRUSVÄGAR
I Sverige finns drygt 300 000 kilometer grusvägar. Den största 
delen utgörs av skogsbilvägar och enskilda vägar, drygt 280 000  
kilometer. Kommunerna är väghållare för 1 200 kilometer grusvä-
gar och staten för cirka 20 000 kilometer grusvägar.  
Kommunerna sköter också uppskattningsvis 15 000  
kilometer av de enskilda grusvägarna. 

Källa: SKL

Det finns idag en stor efter- 
frågan på klimatsmart teknik 
och byggmetoder som är  
ekonomiskt konkurrenskraftiga.  
I forskningsprojektet KTH  
Live-In Lab byggs ett student-
boende och laboratorium i ett. 
Själva betonggrunden är på 
plats och lägenheterna, som 
byggs mitt på KTH Campus i 
Stockholm, kommer att vara 
klara för inflyttning under  
nästa år. 

– Genom att testa de nya 
teknikerna i en verklig miljö 
kan vi få fram nya sätt att bygga 
och bo på, säger Jonas Anund 
Vogel som är initiativtagare 
och föreståndare för KTH  
Live-In Lab.

Här testas framtidens teknik
    Flyttbara lägenhetsväggar och golv som 

genererar el när man gå på dem. I forsknings-
projektet KTH Live-In Lab testas tekniska 
innovationer i en verklig miljö. 

ENERGISNÅL TEKNIK PÅ VÄG

Ett hinder för att bygga mera 
hållbart idag, menar han, är att 
det saknas incitament att höja 
kvaliteten.

– Bygger man bostadsrätter 
är kravet att de ska hålla i fem 
år, sedan är man fri från ansvar. 
Det är  verkligen inte bra.

Företagen vill endast inves-
tera i beprövad teknik

Tekniken finns redan inom 
räckhåll för att bygga mer  
energisnåla, smartare hus som 
använder noll energi eller till 
och med genererar energi som 
leds tillbaka in i elnätet. Men 
denna används sällan. 

En annan utmaning för att 
implementera den nya energi-

besparande tekniken är att  
företagen som investerar endast 
gör det med beprövad teknik.

– Då kan vi se till att tekniken 
blir beprövad här i KTH  
Live-In Lab, säger Jonas Anund 
Vogel. Vi vill förkorta ledtiden 
mellan forskningsresultat och 
bred marknadsintroducering, 
idag är procedurerna för veri-
fiering och validering alldeles 
för lång.

YTTERVÄGGAR AV ALGER

Förutom golv som genererar 
elektricitet  när de boende går 
på dem, finns förslag på att  
testa fönster som kan ändra 
form eller bytas ut mot  
tv-skärmar. Dessutom ytter-
väggar av alger som producerar 
gas och flyttbara innerväggar 
vilka kan göra att boendeytan  
antingen minskar eller ökar  
utifrån de behov som finns. 

Förutom de 300 student- 
lägenheterna med vanliga  
kontrakt, byggs fyra experi-
ment-lägenheter som årligen 
kommer att byggas om och  
utformas på olika sätt  av  
forskare och företagsrepresen-
tanter. Dessa är bygglovs- 
befriade för att medge tester 
som inte är möjliga inom den 
vanliga bebyggelsen.

ANNA HEDENRUD

I KTH Live-In Lab-husen kommer människor att bo samtidigt som man forskar och testar ny teknik. Syftet är att få de tekniska innovationerna beprövade för och 
snabbare få ut de på marknaden. Foto: Tobias Sterner

KTH Live-In Lab

KTH Live-In Lab är ett 
samarbete mellan KTH och 
Einar Mattsson. Semrén & 
Månsson är arkitekter och 
samarbetspartner för utveck-
landet av labbet. Övriga 
samarbetspartner är 
Vinnova, Boverket, Ericsson, 
Belkab Bergmark Elkon-
sulter, Grunditz Göransson 
Arkitekter, Pinnab Inneklimat, 
Swerod.

   I en remiss föreslår  
Boverket att nuvarande råd i 
Boverkets byggregler, BBR, om 
att byggnadens specifika energi-
användning bör verifieras, lyfts 
upp till ett krav. Dessutom  
föreslås en ny metod för att  
bestämma energianvändningen 
vid normalt brukande, i en ny  
föreskrift BEN. 
– Med den nya föreskriften blir 

Tydligare krav på verifiering 
av energianvändning

korrigeringen för normalt  
brukande tydligare och mer 
rättvis eftersom alla i hela  
Sverige måste göra på samma 
sätt, säger Mikael Näslund,  
utredare på Boverket. 
Ändringarna i BBR och den 
nya föreskriften BEN är tänkta 
att träda i kraft den första  
november i år. 

LOUISE ROSÉN

Ulrika Appelberg har varit an-
svarig projektledare på SKL.

 

MICAEL A NORDBERG



NYE VD:n BYTER BÅDE 
STAD OCH BRANSCH

Från Söndrum i Halmstad till Odenplan i Stockholm.
Den nye vd:n på Svensk Byggtjänst byter inte bara adress  

utan även bransch. Den 1 augusti tog stålleverantören och  
rörspecialisten Urban Månsson över styret på Svensk Byggtjänst.

TE X T CHARLOT TE STEEN FOTO  TOBIAS STERNER
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MARIEHOLMSTUNNELN

TEKNISKA UTMANINGAR UNDER GÖTA ÄLV
I Göteborg håller man på att bygga Marieholmstunneln, en sänktunnel 

under Göta älv. Markförhållandena i området med mycket lera  

skapar särskilda tekniska utmaningar för projektet. 

TE X T MICAEL A NORDBERG OCH MANFRED OT TERHEIM 

FOTO TOBIAS STERNER
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