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LEDARE

Charlotte Steen, Chefredaktör 

ur kommer morgondagens 
utbildning och lärande se ut? 
Vilken roll kommer skolor 
att ha i en värld där kunskap 
är gratis och digitalisering 
och automatisering är på god 

väg att förändra såväl vardagen som 
arbetslivet för oss alla.

Vi är redan mitt uppe i ett teknikskifte, 
där många av oss jobbar i nya yrken som 
ingen kunnat drömma om bara för några år 
sedan. Självkörande bussar finns redan och 
faktum är att automatiseringen av den 
svenska arbetsmarknaden är i full gång. 

Enligt en rapport från Stiftelsen för 
strategisk forskning beräknas drygt hälften 
av dagens anställda i Sverige kunna ersättas 
av digital teknik under de kommande 20 
åren. Det innebär att två och en halv miljon 
heltidstjänster i Sverige påverkas. 

En skrämmande tanke eller en 
spännande utmaning?

Vi har utbildning som tema i detta 
nummer. Utbildning som kommer att 
behövas i en framtid med allt högre 
efterfrågan på så kallad T-kompetens, där T 
står för teknologi. Så för att säkra din 
framtid på arbetsmarknaden kan det vara 
bra att satsa på tekniska yrken, exempelvis 
att utveckla robotar eller varför inte ett 
jobb som vertikalskördare?

Enligt karriärutvecklarna Shortcut 
”kommer förr eller senare det odlingsbara 
utrymmet att ta slut. Att odla på höjden 
kommer bli en självklar företeelse, vilket 
kräver nya agrikulturella lösningar och 
tekniker. Se på byggsimulatorer som 

Minecraft, där detta snarare är regel än 
undantag.”

På sidan 42 kan du läsa om regeringens 
kompetensutvecklingsinsats som går under 
namnet AI Sweden. Läs även om Luleå 
Tekniska Universitet, LTU, som genomför 
ett flertal större satsningar på byggteknisk 
digitalisering. De driver bland annat 
projektet ”Uppkoppload byggarbetsplats”. 
På sidorna 44-49.

Sommarens extremväder satte verkligen 
Sverige på prov. Värmeböljor och torka 
med stora skogsbränder som följd upptog 
nyhetsrapporteringen och vi började på 
al lvar oroa oss  för världens 
klimatförändringar.

På sidorna 28-35 berättar Pär Holmgren, 
meteorolog och Naturskadespecialist på 
Länsförsäkringar, att sådana somrar med 
stor sannolikhet kommer att bli vanligare: 
”Intensivare åska, intensivare hagel, 
kraftigare skyfall, risk för värmebölja och 
kortvarigt snöfall. Det är mycket att ta 
hänsyn till i framtiden”.

Det har blivit populärt att bygga högt.  
Höga och avancerade byggnader är något 
som vi kommer att se allt mer av i Sverige i 
framtiden. Men höga byggnader ställer 
höga krav, speciellt när det gäller brand-
säkerheten och möjligheten för 
räddningstjänsten att bekämpa bränder. På 
sidorna 26-27 kan du läsa mer om höga 
byggnader och hur man kan lösa 
utmaningen med att säkerställa 
utrymningsvägarna.

Framtiden är här!

Charlotte Steen 
Chefredaktör, Ansvarig utgivare
charlotte.steen@byggtjanst.se 

Annelie Björling 
Redaktör Renovering 
annelie.bjorling@byggtjanst.se 

Viktor Ginner 
Redaktör Husbyggnad 
viktor.ginner@byggtjanst.se

Anna Hedenrud 
Redaktör El & Tele 
anna.hedenrud@byggtjanst.se

H

Kristina Lindström 
Redaktör Förvaltning 
kristina.lindstrom@byggtjanst.se 

Manfred Otterheim 
Redaktör Webb-TV 
manfred.otterheim@byggtjanst.se 

Louise Rosén 
Redaktör VVS 
louise.rosen@byggtjanst.se

Johan Rosholm 
Redaktör Anläggning 
johan.rosholm@byggtjanst.se

Tobias Sterner
Bild- och formansvarig
tobias.sterner@byggtjanst.se

Charlotta Lövgren 
Korrektur 
charlottamari@gmail.com

AB SVENSK BYGGTJÄNST
Odengatan 65, 113 87  Stockholm,  
tfn: 08- 457 10 00, www.byggtjanst.se

TRYCKERI  
Åtta45 Tryckeri AB

Hemsida: www.byggtjanst.se

Omslagsfoto: Tobias Sterner

ANNONSBOKNING
Mediarum Sverige AB, 08-644 79 60 
lars.martenson@mediarum.se

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
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52 HÄR ÄR SENASTE GREPPET 
MOT FALLOLYCKOR 
Nu är det kampsport som gäller för att  

förebygga fallolyckor.

43 HON VAR ENDA TJEJEN I SIN ÅRSKURS
Elektrikern Elin Gustafsson Fagerlind trivs mycket bra med sitt yrkesval 
och efterlyser sätt att uppmuntra fler tjejer att våga satsa på byggbranschen.

24 POPULÄRT BYGGA HÖGT 
Det byggs allt högre i Sverige. I dag är den 

högsta svenska byggnaden Turning torso i 

Malmö, men fler är på väg.

28 "STOCKHOLM BORDE FLYTTA 
TILL UPPSALA"  

Pär Holmgren, naturskadespecialist på 
Länsförsäkringar, tycker att Stockholm 
borde flytta till Uppsala, då den staden 
ligger tryggare till klimatmässigt.

44 HÖGSKOLORNA RUSTAR FÖR 
DIGITALISERING 

Digitaliseringen av byggbranschen ställer  
nya krav på högskolorna.

3. Ledare

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

24. I tiden – Populärt bygga högt

26.  Höga byggnader ställer höga krav

28. Porträttet – Pär Holmgren

36. Tema – Utbildning bygger branschen

39.  Utbildning i siffror
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AKTUELLT AKTUELLT
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– Jag har länge haft tanken om att vi borde 
kunna vara mindre bilberoende, i alla fall i 
de områden där avstånden inte är så stora, 
säger Åsa Stenmark, hållbarhetsstrateg på 
Stockholmshem.

Stockholmshems arbete med hållbar 
mobilitet har resulterat i att sedan några år 
tillbaka finns en lastcykelpool för hyresgäs-
terna i Bagarmossen. Inom kort startar en 

Servicebil ersätts med 
eldriven lastcykel

Stockholmshem arbetar med så 
kallad hållbar mobilitet och deras 
senaste satsning är att ersätta en 
av områdesteknikernas servicebil 
med en eldriven lastcykel. 

ny pool där hyresgästerna kan låna eldrivna 
lastcyklar i Valla torg i Årsta.

ELLASTCYKEL FÖR OMRÅDESTEKNIKER

Nu har Stockholmshem tagit nästa steg 
och införskaffat en eldriven trehjulig last-
cykel som ska ersätta en av områdestekni-
kernas servicebil.

Områdestekniker Charles Sundheden är 
jättenöjd med cykeln och kommer att cyk-
la även vintertid.

– Det här är det bästa som hänt mig på 
Stockholmshem, att få den här cykeln. Jag 
får vara ute och röra på mig istället för att 
sitta stilla i bilen, säger han.

KRISTINA LINDSTRÖM

Eldriven lastcykel i stället för servicebil är Stockholmshems senaste satsning på hållbar mobilitet.
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Även vattenbaserade färger kan 
vara farliga då de ofta innehåller 
konserveringsmedel för att bli 
hållbara. Nu uppmanas målare 
att skydda huden mot vatten
buren färg.

Det är färgbranschen, Målareförbundet, 
måleriföretagen, färg- och limfabrikanterna 
samt Arbetsmiljöverket som varnar för att 
den vattenbaserade färgen kan ge allergier 
och uppmanar målarna att skydda huden.

Forskare från Sverige, Danmark, 
Storbritannien, Frankrike och Tyskland 
har undersökt 71 vanliga vattenbaserade 
vita vägg- och våtrumsfärger. Så mycket 
som 94 procent av de undersökta färgerna 
innehåller de starkt allergiframkallande 
konserveringsmedlen MI (2-metyl-2H-
isotiazol-3-on) och BIT (1,2-bensisotiazol-
3(2H)-on).

KRISTINA LINDSTRÖM

Vattenbaserade 
färger kan ge 
allergi 

SPECIALISTER INOM 
VVS-PROJEKTERING
Vi hjälper er med systemlösningar, projektering, energieffektivisering, 
OVK, täthetsprovning, termografering, radonmätning mm. 

010 850 23 00 | cowi.se

Sammanställningen beskriver utvecklingen 
av lågenergibyggnader i Sverige under 
2000-talet och omfattar redan färdigställda 
lågenergibyggnader till och med 2017 och 
planerade för 2018.

Enligt rapporten har Värmlands län flest 
kvadratmeter lågenergibyggnader per invå-
nare, sedan följer Västerbottens och Stock-
holms län. Solna är den kommun som har 
flest kvadratmeter lågenergibyggnad per 
invånare och därefter kommer Sundbyberg 
och Hammarö.

Bostäder är, enligt sammanställningen, 
något mer representerade än lokalbyggna-
der. År 2009 kom byggandet av lågenergi-
bostäder igång, med ett rekordår 2013. 
Byggandet av lågenergilokaler tog fart år 
2010 och flest lågenergilokaler som klarar 
dagens krav för lågenergibyggnader bygg-
des 2014.

LOUISE ROSÉN

Ny sammanställning  
av lågenergihus i Sverige

Förra året fanns det minst 2,6 
miljoner kvadratmeter lågenergi
byggnader i Sverige. Det visar 
en sammanställning som har 
genomförts inom programmet 
LÅGAN.

Troligen finns det ett stort mörkeltal när det gäller antalet lågenergibyggnader i Sverige men sammanställ
ningen ger en bild av minsta antal. Foto: Mostphotos.

Skanska har i en riksrepresentativ undersökning intervjuat 1000 personer om vilka tekniska lösningar de önskar i sina bostäder. 
Intresset för smart hemelektronik visar sig generellt vara stort.

De här tekniska lösningarna 
vill vi ha i våra hem

Intresset för smart hemelektronik är stort.  
Men vilka tekniska lösningar vill de flesta av oss ha i sina hem?  

Det har en färsk undersökning från Skanska tagit reda på.

Topplista: Tekniken vi helst vill ha i våra hem

1  Smart hemelektronik, ex. fjärrstyrd belysning – 29 %

2  Digitalt lås och larm som kan styras på distans – 29 %

3  Robotteknologi, ex. dammsugare eller gräsklippare – 29 %

4  Spisvakt med automatisk avstängning – 29 %

5  Inbyggt ljudsystem, ex. Sonos eller Bose – 16 %

De tre tekniska lösningar som fick lägst poäng:

1 Röststyrd assistent, till exempel Amazon Alexa eller Google 
Home – 3 %

2  Flexibel planlösning med flyttbara väggar -7 %

3  Smart och fjärrstyrt ventilationssystem  11 %

(Undersökningarna genomfördes av Kantar Sifo med ett statistiskt 
säkerställt urval över hela landet med 1 000 respondenter. )

ANNA HEDENRUD

4
..av 46 utomhusfärger klarade samtliga krav 
på funktion, miljö och hälsa i den senaste om-
gången av Folksams stora färgtest. 

Testets externa projektledare beskriver resul-
tatet som ett underkännande av marknaden. 

Den 19 november ändras Arbetsmiljöverkets föreskrift 
AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning. Bland annat 
införs ett nytt råd om att luftföroreningshalten i tilluften  
inte bör vara högre än miljökvalitetsnormerna.
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PORTRÄTTET PORTRÄTTET

”STOCKHOLM BORDE  
FLYTTA  

TILL UPPSALA”
Klimatförändringar kommer att leda till stora förändringar i Sverige och  

byggbranschen måste klara av att bygga för ett mer oberäkneligt klimat menar 
 Pär Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar. Mer måste göras 

också för att arbetet blir mer klimatvänligt.
– Tittar man krasst på hur situationen är nu så måste man vara pessimist.

 
TE X T JOHAN ROSHOLM FOTO  TOBIAS STERNER
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UTBILDNING 
BYGGER BRANSCHEN
Albert Einstein ska vid något tillfälle ha sagt att allt förändrats utom vårt sätt att tänka. 
Fritt översatt. Den som vill vara elak kan med fördel applicera citatet på byggbran-

schen. Digitaliseringen går lite långsammare, könsfördelningen är fortsatt ojämn och 
arbetsplatsolyckorna är för många.

Men med utbildning och kunskap går det att bryta mönster. På landets högskolor 
görs för tillfället stora satsningar på digitalisering av byggandet, antalet kvinnliga 

sökande på bygg- och anläggningsprogrammen ökar och nya initiativ tas för att 
utbilda bort en del av olyckorna på arbetsplatserna. Exempelvis. 

Även Svensk Byggtjänst drar sitt strå till stacken och utvidgar nu sin kursverksamhet. 
I det här numret av ByggtjänstPM har vi valt utbildning som tema.

Illustration: Mostphotos



44 45

TEMA: UTBILDNING TEMA: UTBILDNING

B Y G G TJ Ä N S T  P M  •  N R  3  •  2 0 1 8B Y G G TJ Ä N S T  P M  •  N R  3  •  2 0 1 8

HÖGSKOLORNA  
RUSTAR FÖR  

DIGITALISERING
Digitaliseringen av byggbranschen ställer nya krav på högskolorna.  

Nu höjs röster för att omställningen måste gå fortare. Några av utbildningarna  

har dock kommit en bit på väg.

TE X T VIK TOR GINNER   FOTO  S IMON ELIASSON
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HÄR ÄR SENASTE GREPPET  
MOT FALLOLYCKOR

Nu är det kampsport som gäller för att förebygga fallolyckor ute på byggarbetsplatserna.  

Med hjälp av judo ska tillbuden och skadorna bli färre.

– Vi ser tydliga fördelar, säger Annika Krus som är fallkompetensledare  

och driver byggbolag i Göteborg. 

TE X T VIK TOR GINNER FOTO  MOSTPHOTOS

Fallolyckor förekommer inom de fles-
ta yrken men byggbranschen hör till 
de värst drabbade. Snickare står till-
sammans med betong- och anlägg-
ningsarbetare för nästan en femtedel 
av olyckorna, enligt färsk statistik 
från AFA Försäkringar.

Just nu pågår ett nytt projekt för att 
få ner siffrorna. Med judo som grund 
ska byggarbetare utbildas i att falla 
rätt. Bland de första att gå kursen var 
de anställda på SDÅ-Bygg i Göteborg 
som drivs av bland annat Annika 
Krus som dessutom sysslat med judo 
under många år.

– Svenska Judoförbundet vet att jag 
jobbar i byggsektorn och frågade där-
för om vi skulle kunna bli pilotföretag 
och testa det här projektet, säger 
Annika Krus.

GICK EN UTBILDNING

Hon nappade på förslaget. Efter att ha 
gått en utbildning till fallkompetens-
ledare drog Annika Krus igång den 
första kursen strax före sommaren. 

– Det här blir en viktig del av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och 
vi ser tydliga fördelar. Inte minst 
bland de som är lite äldre ger det bra 
resultat.

Tanken är att i första hand se till så 
att fallen undviks helt genom att träna 
styrka och balans. Om olyckan ändå 
är framme gäller det att landa på ett 
sätt som gör att man klarar sig undan 
med blotta förskräckelsen och möjli-
gen ett par blåmärken. 

Bland annat handlar det om att ku-
ra ihop sig vid fallet. Poängen är att 
försöka skydda huvudet, slappna av i 

kroppen och låta bli att ta emot sig 
med armen där det annars finns risk 
för en bruten handled. 

Då finns mycket att lära från ju-
do. Till exempel gör det stor nytta 
att öva upp spänst och reaktionsför-
måga som är viktiga egenskaper i en 
idrottsgren där kast och fall är själv-
klara inslag. Just för byggarbetare 
handlar det även om en del annat. 
Till exempel är det bra om det går 
att tänka på att snabbt slänga ifrån 
sig ett verktyg för att inte ramla på 
det vid fallet.

FLERA ÄR INTRESSERADE

Satsningen drivs av Svenska Judo-
förbundet och AFA Försäkringar. 
Ett flertal arbetsgivare från en 
mängd branscher har redan anmält 
intresse och kommer att genomföra 

VANLIGASTE ARBETSOLYCKAN
Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan i 
Sverige och varje år drabbas runt 11 000 
människor. 

Ungefär 8 000 fallolyckor är av typen fall i 
samma nivå, det vill säga fall som inte sker 
från en höjd, och drygt 2 000 av dessa blir all
varliga arbetsolyckor. 

Statistiken visar att 19 procent av alla allvarli
ga olyckor av typen fall i samma nivå sker 
inom byggsektorn.

kurser nu under hösten. Kurserna kom-
mer att hållas av särskilt utbildade leda-
re från landets nästan 200 judoklubbar.

Enligt statistik från AFA är vanliga 
fallskador för byggnadsarbetare fraktur 
på underarmen, axelskada, vridning i 
knäleden och vridning i fotleden. Ska-
dorna snittar på mellan 69 och 185 sjuk-
frånvarodagar som följd. 

Fallkompetensledare Annika Krus.

Fallträning på SDÅ-Bygg. Foto: Privat.
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