
Ser du Svanen?

Nej, vi vet att det inte är lätt att se. Svanenmärkta hus har lika fina fasader som alla andra hus. Men bakom dem 
döljer sig massor av nytänkande, från första spadtag till sista takpanna, för att möta några av Nordens högsta 
krav på miljö och kvalitet. Det är inte utan stolthet vi låter miljömärket Svanen sprida sina gröna vingar över  
allt fler av våra husprojekt i Norden. Kom förbi på ncc.se och glänta på dörren till dem och vårt arbete för en 
mer hållbar framtid – beyond construction.

SAMHÄLLS-
BYGGAREN
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Finsk modell visar vägen. 35 000 
vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring 
av anläggningslagen.   

Hög tid att ändra livsstil. Om vi vill ha en hållbar planet 
måste vi förändra vårt sätt att leva – inte bara i tanken 
utan på riktigt.  

06

Samhällsbyggarna är en 
branschövergripande ideell 
nätverksorganisation med 
cirka 5 000 medlemmar. 
Medlemmarna är i huvudsak 
civil- och högskoleingenjörer 
med samhällsbyggnadsinrikt-
ning samt studenter från de 
tekniska högskolorna. 
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LARS STEHN 
Professor med känsla för trä  

NYA TIDER FÖR 
INDUSTRIELLT 
BYGGANDE 
BOKLOK TAR NY HÖJD
Och industriellt byggande är nyckeln

 FRÅN MILJON- TILL 
MILJONÄRSPROGRAM
Fredrik von Platen anser att byggsektorn       
är ineffektiv

Svängigt. Oroväckande 
med oklara besked vid 
bygglov. 



TOMT 
HÄR!

Välkommen till lantmateriet.se!

Har du besökt vår webbplats tidigare? Här finns massor av matnyttig 

information. Du kan till exempel söka bland nutida och historiska 

kartor och flygbilder. Dessutom kan du få svar på frågor om din 

fastighet eller ditt fastighetsärende, om tomter och avstyckning 

eller en lantmäteriförrättning.

LANTMÄTERIET, TELEFON 0771-63 63 63, E-POST lantmateriet@lm.se

Det talas om bostadsbrist i allmänhet och brist på student-
bostäder i synnerhet. Vi på Strängbetong står beredda med 
vårt koncept för att snabbt skapa studiero, våra stabila student-
bostäder står i hela landet. På Bildstensvägen i Lund har vi 
tillsammans med Stigborg Förvaltning uppfört ett antal 
moderna studentbostäder som vi i samarbete med arkitekten 
optimerade för syftet. Konstruktionen är en traditionell prefab-

stomme med bärande sandwichfasader och håldäck. De är 
alltså byggda med den gedigna teknik vi ofta använder när vi 
bygger andra typer av bostads- eller kontorshus. Rent konkret 
innebär det att energiförbrukningen, brandsäkerheten och 
andrahandsvärdet får VG. Men också att studenternas 
barnbarnsbarn kan kämpa med tentorna i dem. Kontakta oss 
för ett möte och se mer på strangbetong.se.

STABILA STUDENTBOSTÄDER

strangbetong.se          /strangbetong
QR: Mer bilder på Bautastenen i Lund

”Då vi fi ck möjlighet att arbeta 
tidigt i projektet tillsammans 
med arkitekten och byggherren 
så kunde prefabstommens alla 
fördelar utnyttjas 
maximalt”

Marcus Björk,
Affärsansvarig Strängbetong

Undrar du hur lång tid det tar att bygga stabila student-
bostäder? Kontakta oss – du kommer att bli förvånad.

Arkitekt: Meiby Ark & Design AB
Byggherre: Stigborg förvaltning

Beställare: Byggom AB
Undrar du hur lång tid det tar att bygga stabila student-Undrar du hur lång tid det tar att bygga stabila student-
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TILLSAMMANS UTVECKLAR VI 
FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGANDE!
Att utveckla det vi bygger och metoderna vi använder för att 
åstadkomma vår byggda miljö är något som angår alla oss som 
arbetar i samhällsbyggandet. Oavsett om vi är entreprenörer, kon-
sulter, byggherrar, arkitekter eller myndigheter så har vi ett ansvar 
att bidra till utvecklingen. Att skapa bostäder för bredare grupper i 
samhället samtidigt som vi minskar energianvändning och resurs-
förbrukning är några av de enorma utmaningar vi står inför och 
som kräver innovation och utveckling. Det pågår massor av för-
bättringsinitiativ med benämningar som Industriellt byggande, 
Lean Construction, Hållbart byggande och så vidare, som syftar 
till utveckling, om än med lite olika angreppssätt. Men det finns 
utrymme för fler innovatörer, högre ambitioner och mer engage-
mang. 

I Sverige har vi satsat stort på att utveckla industriella processer 
i byggandet under de senaste 10–15 åren. Det har lett till viktiga 
lärdomar och kunskap i företagen och bland forskare. Vi har nu en 
unik position i världen där vi faktiskt är ledande, vilket blir tydligt 
när man ser sig omkring, eller när andra får se vad vi gör i Sverige. 
Så var det när jag tog en grupp studenter från Stanford University 
och besökte ett antal svenska företag i våras. De var imponerade, 
hänförda och lite avundsjuka på hur långt vi kommit i Sverige, för 
där de kommer ifrån har de bara precis påbörjat denna resa. Här 
har vi något att ta fasta på och förädla, och vi har mycket kvar att 
göra. Andra svenska företag har haft fantastiska framgångar på 
världsmarknaden med basstationer, mobiltelefoner, lastbilar, bilar, 
läkemedel, kläder, förpackningsmaskiner och så vidare. Potentia-
len i att skapa koncept som går att sätta på fler marknader än den 
lilla svenska är enorm. Men då krävs utveckling och långsiktighet. 
Särskilt som vi måste skapa koncept med minimala miljömässiga 
avtryck. 

Vi behöver satsa stort på utveckling av våra processer, teknik och 
samarbetsformer. Vi behöver nya affärsmodeller och koncept på 
marknaden och det finns utrymme för nya aktörer att vara med 
och bidra till utvecklingen. Vi behöver kunna mycket mer om olika 
kundgruppers behov, krav och prioriteringar. Den kunskapen kan 
vi använda för att skapa byggkoncept (och därmed byggnader) som 
överträffar kundernas förväntningar – på alla plan. Men då behö-
ver fler engagera sig, bidra med kunskap och ställa krav. Det duger 
inte att ställa sig vid sidan och ”vänta och se”. Det är läge att hänga 
på nu. 

Det här numret av Samhällsbyggaren ger en mängd exempel på 
spännande initiativ som pågår runt om i landet och som alltså inte 
bara är Sverigeledande utan också världsledande. Läs och låt dig 
inspireras!  

Och du; välkommen med ditt engagemang, din kunskap och dina 
idéer. De behövs! Vi har bara börjat. 

Jerker Lessing, 
Konsult och forskare inom industriellt 

byggande på Tyréns AB och Lunds Universitet
Jerker.Lessing@tyrens.se 
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2 500 lägenheter på fem år. 
Rikshem och Lindbäcks Bygg 
medverkar till att minska 
bostadsbristen genom att 
göra den största satsningen 
på bostäder sedan miljon
programmet. 

 
Sveriges mest hållbara. 
Greenhouse i ekostaden 
Augustenborg i Malmö är inte 
bara ett passivhus med grönt 
tak och solceller. Här handlar 
hållbarhet om hela processen 
från planering till förvaltning.

Byggkravsutredningen 
 missar målet. Definitionen av 
termen kommunala  särkrav 
är för snäv för att vara rik
tigt meningsfull för det indu
striella byggandet. De för
bättrade förutsättningarna 
som ut lovats till följd av lag
ändringar riskerar därför till 
stor del att utebli. 
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FOTO: SHUTTERSTOCK

Takbjälkar i limträ gjorde det möjligt att 
skapa den svepande känslan i denna skol-
byggnad i Squamish, Canada.

SVENSKT TRÄ LANSERAR  
NYA PUBLIKATIONER FÖR  
SKÖTSEL AV LIMTRÄ
För att sprida kunskap om hur limträ sköts på bästa sätt har 
Svenskt Trä tagit fram publikationerna ”Hantera limträ rätt” 
och ”Drift och underhåll av limträ”. De riktar sig till såväl 
konsumenter som till hantverkare och entreprenörer.
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11% 
av det totala antalet förvärvs
arbetande i Sverige arbetar i 

samhällsbyggnadssektorn. Det 
innebär cirka 500 000 personer. 
Källa: ”Fakta om Byggandet”, 

Sveriges Byggindustrier

NOTISER

TEXTER: ULF SANDGREN                              

Gösta Fernström har skrivit en ny bok om Sam
verkan, lean construction och industriellt byg
gande. Den är en fortsättning och vidareut
veckling av tankar från hans tidigare böcker, 
bland andra ”Från byggherre till strategisk 
partnering” och ”Industriellt byggande växer 
och tar marknad”. Boken kan läsas på en 
timme och ger viktiga infallsvinklar på hur vi 
kan förändra och utveckla byggprojekt och för
bättra branschens rykte.

NY BOK OM 
 INDUSTRIELLT 
BYGGANDE

NY ANSÖKAN OM ETT  
STRATEGISKT  
INNOVATIONSPROGRAM
Den 22 september lämnade föreningen IQ Sam
hällsbyggnad in en förnyad ansökan till VIN
NOVA om ett långsiktigt strategiskt forsk
nings och innovationsprogram inom BIM och 
 industriella processer. Ansökan sker i två steg. 
I steg 1 lämnades en idéskiss in, som nu alltså 
blivit godkänd. Den kommer att utvecklas till 
en fullständig ansökan som lämnas in i steg 2, i 
februari 2015. 

VINNOVA gör tillsammans med Formas och 
Energimyndigheten en satsning på strategiska 

innovationsområden som riktar sig till hela Sve
riges näringsliv. IQ Samhällsbyggnad har till
sammans med flera aktörer, bland annat Sveriges 
Bygguniversitet och Lantmäteriet, tidigare tagit 
fram en strategisk innovationsagenda och sökte 
under våren 2014 ett flerårigt program med agen
dan som bas. Den ansökan gick inte hela vägen 
men nu görs ett nytt försök, efter en utvärdering 
av den tidigare ansökan tillsammans med VIN
NOVA. Vid ett positivt beslut kommer ett pro
gram att kunna startas under våren 2015.

HÖGPRESTERANDE KERAMBETONG
Företaget Soleed har tagit fram en högpreste
rande kerambetong som har flera unika kvalite
ter. Genom betongens täthet och styrka går det 
att tillverka lättare och mer hållbara produk
ter samt plats för mer högvärdig isolering, vilket 

därmed ger energisnålare hus. Materialet mot
står brand i minst 90 minuter, vilket är maximalt 
normkrav. Det saknar också kapillärporer vilket 
innebär hög frostbeständighet och minimal kar
bonatisering och nedbrytning.

29KVADRATMETER
Så stor bostadsyta byggs nu i Kina – per sekund!

De tre stiftelserna Arkus, 
ARQ och Richertska stiftel
sen har gått samman i en 
unik satsning för att främja 
praktiknära kunskapsut
veckling inom området 
arkitektur/hållbar stads
utveckling. Utlysningen 
har namnet AAR 2014 och 
har en budget på totalt 1,5 
miljoner kronor. Tolv för
studier har nu inletts.

UNIK  
SATSNING 
INOM ARKI-
TEKTUR

Av novemberutgåvan av 
Boverkets indikatorer 
framgår att bostadsbyggan
det har ökat snabbt efter 
eurokrisen 2011–2012. De 
närmaste åren förväntas 
tillväxten i samhällseko
nomin vara god och rän
torna fortsatt mycket låga. 
Bostadsbyggandet ökar 
även nästa år, men i lägre 
takt. I år påbörjas nära 
39 000 bostäder och nästa 
år 42 500 bostäder enligt 
verkets prognos.
 Antalet påbörjade bostä
der i flerbostadshus ökade 
med 50 procent under de 
senaste fyra kvartalen. 
Även antalet påbörjade 
småhus ökade. Här ligger 
siffran på 20 procent. Sam
tidigt ökar befolkningen 
snabbt, inte minst till följd 
av invandring. Migrations
verkets prognos är att det 
kommer in 80 000 asylsö
kande under 2014 och när
mare 100 000 under 2015.

BOSTADS-
BYGGANDET 
FORTSÄTTER 
ATT ÖKA
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HÅLLBARA BYGGPROJEKT  
I SVERIGE VISADES UPP I  
BARCELONA  
På världskonferensen Sustaina
ble Building 2014 i Barcelona den 
28–30 oktober visades tio svenska 
projekt upp som exempel på det 
främsta Sverige har att erbjuda 
inom hållbart byggande. 

Forskningsrådet Formas, Swe
den Green Building Council och 
Boverket har låtit en jury av fors
kare och branschexperter utse 
vinnarna bland cirka 50 nomine
ringar. Fem nya byggnader, två 

ombyggnader och tre stadsdels
projekt från olika delar av landet 
presenterades på utställningen, 
där Sveriges världsledande roll 
i det hållbara byggandet lyftes 
fram. 

De vinnande projekten byg
ger alla på starkt hållbarhetstän
kande, vilja att använda ny tek
nik för att skapa gröna miljöer, och 
innovativa lösningar för att sätta 
miljö och människor i fokus. Vin

narna i kategorin nya byggna
der är Greenhouse Augustenborg 
i Malmö, Backsippans förskola i 
Ronneby, Väla Gård i Helsingborg, 
Herrestaskolan i Järfälla och Mast
husen kvarter 11 i Malmö. I kate
gorin ombyggnader vann Rådhus 
Skåne i Kristianstad och Sweco
huset i Stockholm. De vinnande 
stadsdelsprojekten är Albano i 
Stockholm, Lagersberg i Eskils
tuna och Brunnshög i Lund. 

AM
F FASTIGHETER

Fri tillgång till en pool med 
lådcyklar och odlingslådor 
samt cykelverkstad och bil
pool till alla boende i kvar
teret Parken i Västra Ham
nen kommer att ge fler 
Malmöbor chansen att bo 
hållbart på riktigt. Det är 
Ikano Bostad som nu tar ett 
steg vidare mot miljöanpas
sat boende.
 Taken på husen kommer 
att kläs med grönska och 
en ekolog ska anlitas för att 
hitta växter som passar kli
matet i området. Husen blir 
energisnåla och hela bygg
processen sker på ett håll
bart sätt.
 Ikano Bostad förvaltar 
cirka 5 900 hyreslägenhe
ter och har för närvarande 
cirka 800 lägenheter i pro
duktion.

GRÖNT BOENDE
I MALMÖ

Industrifaktas löpande konjunk
turbevakning för de nordiska län
derna, Byggmarknaden i Norden, 
visar att Sverige i år väntas få den 
starkaste tillväxten för bostads
byggandet. 

För övriga nordiska länder visar 
prognoserna en minskning av 
bostadsinvesteringar. I Danmark 
väntas en minskning med cirka 3 
procent medan bostadsvolymerna 
i Finland och Norge väntas minska 

med 6 respektive 7 procent. Detta 
innebär att bostadsbyggandet i 
Norden mätt i svenska kronor blir 
störst i Sverige efter att Norge har 
varit störst de senaste tre åren. 

STRUMPMEMORY
Nysvenskt ord för att para 
ihop strumporna efter  
tvätten.

SVERIGE BYGGER MEST I NORDEN

Swecohuset i Stockholm var en av två vinnare i kategorin ombyggnad.



8. Samhällsbyggaren

– LOU är byggbranschens gordiska 
knut. Lagens utformning konserverar 
dåliga processer och hindrar en kon
struktiv utveckling. Jag och min fors
kargrupp skulle gärna arbeta fram 
smartare lösningar för upphand
lingar, säger Lars Stehn.
 Den konstruktiva utveckling Lars 
Stehn refererar till heter industriellt 
byggande, till vilken han är en av lan
dets ledande tillskyndare. 
 Industriellt byggande innebär att 
en stor del av byggandet sker i form 
av prefabricerade delar som tillverkas 
i en fabrik, vilken finns på en annan 
plats än själva bygget. I fabriken sker 
jobbet i en skyddad miljö vilket ger 
större effektivitet, besparingar och 
högre kvalitet.
 – Industriellt byggande är process
orienterat. Vi vill sudda ut gränserna 

mellan projektering, tillverkning och 
försäljning. För att släppa loss den 
fulla utvecklings och innovations
kraften måste alla inblandade under
leverantörer utvecklas långsiktigt till
sammans med varandra – i diametral 
motsättning till dagens traditionella 
entreprenadformer. Det är där upp
handlingsproblemet kommer in. Att i 
grupp optimera kreativitet och effek
tivitet kan uppfattas som något kar
telliknande, säger Lars Stehn.

Inget val
Träbyggnadsprofessor Stehn är ingen
jör från topp till tå. När hans pappa – 
också han ingenjör – satt och gjorde 
ritningar hemma i Umeåvillan på 
1970talet satt lille Lars bredvid och 
gjorde detsamma. När han 1983 skrev 
in sig på Väg och vatten vid Luleå 

Tekniska Högskola hade han egentli
gen inte gjort något val, utan allt var 
tämligen givet.
 Det var inte hans grundmu
rade passion för ishockey som fick 
honom att doktorera på det något 
udda ämnet isens hållfasthet. Men 
avhandlingens höjd öppnade dör
ren till djupare studier vid bemärkta 
forskningsuniversitetet Clarkson i 
USA innan professor Bernt Johans
son lockade tillbaka honom till ny 
forskning om stålbyggnad hemma i 
 Sverige.
 – I mitten av 1990talet jobbade jag 
med Plannja för att utveckla bygg
komponenter av stål och fortsatte 
sedan med att utveckla limträkon
struktioner i storformat, typ ishallar 
eller industrihallar, på ett så optimalt 
sätt som möjligt. Jag tog således sakta 

Professor Lars Stehn är teoretikern som blev praktiker. Hans doktors
avhandling om isens hållfasthet höll högsta teoretiska nivå – men hade 
föga praktisk betydelse. 
 21 år senare jobbar han stenhårt med att effektivisera den svenska 
byggnadsprocessen. Nästa utmaning blir att utveckla Lagen om offentlig 
upphandling, LOU.

LARS STEHN, TRÄBYGGNADSPROFESSOR

PROFESSOR STEHNS 
KÄNSLA 
FÖR TRÄ  

Landets första träbyggnadsprofessor, Lars Stehn, gillar trä.          
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Stefan  
Engdahl
Familj: Två barn, 11  
och 15 år.
Bor: Borlänge, Turning 
Torso och kappsäck.
Utbildning: Civilingen-
jör (väg och vatten) och 
teknologie licentiat från 
Lunds tekniska hög-
skola
Läser: Hemingway, reg-
leringsbrev och BIM-
manualer.
Höghastighetståg: 
”Klart det blir av! Men 
när och vilket system 
är frågan. Maglevtåg 
är läckra men kan inte 
integreras i vårt system. 
Och små länder får ofta 
bygga paketlösningar 
som klarar många upp-
gifter, typ JAS.”
Skyr: ”Fanatiska sär-
intressen som häm-
mar utvecklingen i vår 
bransch. Som pesten.”
Fritid: Storstäder med 
barnen. Politik- och 
historie diskussioner 
med pappa hemma i 
Klågerup.
Övrigt: Syssling med 
Horace Engdahl.

 

FOTO: FREDRIK HJERLING 

PROFESSOR STEHNS 
KÄNSLA 
FÖR TRÄ  

  – Trä är starkt, l
ätt att jobba med, tacksamt att forma och lätt att transportera, säger Lars Stehn.
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bakvägen in i industriellt byggande.
 Efter de stora stadsbränderna i 
Sundsvall och Umeå, 1888, blev det 
förbjudet att bygga trähus med fler än 
två våningar. Förbudet höll i sig ända 
fram till 1994, då vi lärt oss brand
skydda trä. Det blev startskottet till 
en smärre ”trähajp” i landet under 
andra hälften av 1990talet.

Inspirerad av bilbranschen
1997 inledde Lars Stehn ett samar
bete med hustillverkaren Lindbäcks 
Bygg, influerade av framgångsrika 
företag i andra branscher, främst den 
japanska bilindustrin, och Leanfilo
sofins tankar om effektiv produktion.
 De ville att produktionen skulle 
organiseras ungefär på samma sätt 
som på Toyota eller på Daihatsu, det 
vill säga ett medvetet arbete med att 
identifiera och eliminera alla fakto
rer i produktionsprocessen som inte 
skapar värde för slutkunden.
 De fann att det bästa sättet var att 
flytta in alla underleverantörer, snick
are, plattsättare, elektriker, projek
törer, inköpare och arkitekter i fabri
ken under långtidskontrakt. Tvärdisci
plinära arbetslag löser nu de problem 
som tidigare uppstått i skarvarna 
mellan disciplinerna. Samtidigt som 
mycket genomtänkta byggelement 
görs klara i fabrik för att skruvas ihop 
på en byggplats någonstans i landet, 
har hantverkarskråna på Lindbäcks 
upplösts och en ny klass av mångkun
niga medarbetare vuxit fram.
 – Det manifesteras i att Lindbäcks 
för närvarande gör effektivitets
ökningar på 20 procent om året, 
säger Lars Stehn. 
 Enligt Lars Stehn är industriellt 
byggande billigare än traditionellt 

platsbyggande, inte minst tack vare 
färre antal byggfel och en betydligt 
snabbare byggtid och inflyttning, 
med mindre störningar för gran
narna som följd. Ytterligare ett per
spektiv är att industriellt byggande 
kan ske utanför städerna, och skapa 
jobb där arbetslösheten är större, för 
att senare transportera färdiga hus
delar till tätorter med stora bostads
problem. Ändå är det bara mellan 20 
och 40 procent av bostadsbyggan
det som görs med inslag av industri
ella metoder. Resten sker med tradi
tionella metoder på platsen för det 
nya huset.
 – Jag ser tre anledningar: den 
svenska byggmarknaden är för liten, 
byggjättarna är för stora och har 
svårt att lägga om kurs och bestäl
larna är för okunniga om vilka krav 
de kan ställa för att driva på utveck
lingen, säger han.
 Ansvaret för det hele landar ”till 
syvende og sidst” i knät på bestäl
larna, anser Lars Stehn som efter
lyser intresserade kommuner och 
andra byggherrar som tillsammans 
med leverantörer och akademi vill 
utveckla metoder för byggbranschen 
kring så kallad innovationsvänlig 
upphandling.
 – Byggherren måste tillsammans 
med underleverantörerna komma 
fram till en genomarbetad förfrå
gan som baseras på funktion och som 
släpper kreativiteten fri. Det skulle 
ge lösningar av hög kvalitet och som 
levereras i tid, vilket andra byggher
rar kunde inspireras av. Det kan bli 
det alexandershugg byggbranschen 
så väl behöver.

Enligt Lars Stehn är industriellt byggande 
billigare än traditionellt platsbyggande, inte 
minst tack vare färre antal byggfel och en 
betydligt snabbare byggtid och inflyttning, med 
mindre störningar för grannarna som följd.

– För att 
släppa loss 
den fulla 
utvecklings- 
och innova-
tionskraften 
måste alla 
inblandade 
underleve-
rantörer 
utvecklas 
långsiktigt 
tillsammans 
med varan-
dra, säger trä-
byggnadspro-
fessorn Lars 
Stehn.

Lars Stehn
Familj: Hustru och tre vuxna 
 döttrar.
Bor: Björkskatan, ett stenkast från 
Luleå tekniska universitet. Upp-
vuxen i Umeå.
Utbildning: Civilingenjör (väg och 
vatten) och teknologie doktor vid 
Luleå tekniska universitet
Idrott: ”Spelade volleyboll hela 
ungdomen och var hängiven sup-
porter till Björklövens gyllene gene-
ration, du vet bröderna Sundström, 
Wälitalo, Bullen Hägglund, Dahlén, 
Hjelm, L-G Pettersson et al. Vilket 
lag! Min hustru och mina döttrar 
var alla duktiga fotbollsspelare. Så 
det har blivit en del idrott.”
Fritid: ”Jag har egenhändigt byggt 
om kåken tre gånger. Inte av nöd-
vändighet utan mest för kul. Litet 
golf. Men mest är det hockey 
som gäller. Jag går på alla Luleås 
hemma matcher.” 

TEXT: PATRIC ELMÉN  FOTO: ULF B. JONSSON
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IFL – nya perspektiv för Sveriges bästa ledare.

SBL Företagsledning
för bygg och fastighet
LEDARUTVECKLING MED VERKSAMHETSNÄRA UTMANINGAR 

Programmet är framtaget i nära samarbete med erfarna företrädare från
branschen och vilar på Handelshögskolans akademiska plattform. 
SBL Företagsledning för bygg och fastighet vänder sig till dig som är chef
på ledningsgruppsnivå inom bygg- eller fastighetssektorn. 

Du utvecklar nya förhållningssätt och får praktiska verktyg inom tre 
huvudområden: affärsutveckling, ledarskap och styrning.

Nästa programstart: 19 januari 2015. 

Har du frågor? Kontakta Annika Eichner, Programrådgivare, på 08-586 175 59 
eller annika.eichner@ifl.se. Du kan också läsa mer om programmet och tidigare 
deltagares erfarenheter på ifl.se/byggochfastighet.
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DEBATT

I senaste KTH & Co, magasinet för KTH:s alumner 
intervjuas KTHprofessorn Mattias Höjer. Han har 
tillsammans med en grupp forskare tagit fram möj
liga framtidsbilder för städer med hållbar energian

vändning. Utgångspunkten är Storstockholm, men bil
derna är relevanta för fler städer. Halva jordens befolk
ning lever i dag i städer. Gemensamt för framtidsbilderna 
är fem förändringar som behövs för att nå en hållbar 
energianvändning. Det första är att vi behöver energi
effektivisera maskiner, fordon och bebyggelse för att 
minska vår totala energianvändning. Det andra är att vi 
behöver minska boendeytan per person, så att energian
vändningen minskar. Det här gäller för övrigt även hur vi 
använder kontorsutrymmen. Aktivitetsbaserade kontor 
är det nya svarta. Eller gröna. Hur man nu vill se det. Det 
tredje är att vi behöver minska pendlingsresandet. Att 
jobba hemifrån eller på lokala arbetsplatser behöver öka. 
Det fjärde är att vi behöver minska vårt köttätande. Och 
det femte är att vi behöver minska antalet flygresor.

Inget av det här är något nytt eller revolutionerande. 
Men fortfarande talar vi ofta om det som något abstrakt 
som om det inte berör oss på riktigt. 

Men det berör oss. Och det är dags att vi slutar att gå på 
som om det är business as usual. 

Om vi vill ha en hållbar planet, ett hållbart Sverige och 
en hållbar stad, så behöver vi se på hur en hållbar stad ser 
ut och sedan fundera på hur vi ska nå dit. 

Om vårt resande behöver dra ned på CO2utsläppen så 

behöver vi räkna på och planera in resandet på ett sådant 
sätt att CO2utsläppen minskar i stället för att fortsätta i 
samma spår som tidigare. Politiker och tjänstemän i stä
der har ett enormt ansvar för att vi ska nå det hållbara 
samhället. Att tänka långsiktigt. Att tänka hållbart när 
stora avgörande beslut fattas. Men även att tänka nytt 
kring information. 

Men inte bara politiker och tjänstemän har ett ansvar. 
Företag och enskilda medborgare kan också bidra till ett 
hållbart samhälle. Det finns hur många saker som helst 
att göra. Att välja varannan vegetarisk. Att minska anta
let tjänsteresor med flyg genom att om möjligt hålla 
möten online. Att uppmuntra och öka möjligheterna till 
distansarbete. Möjligheterna är många.

Själv har jag inte haft bil på 4 år, och har under de 
senaste åren skänkt bort eller sålt saker jag inte verk
ligen behöver i min vardag. Varför? Jo förutom att alla 
saker påverkar vår miljö, så tar saker tid av en. Och att 
använda yta till att bara förvara saker känns helt enkelt 
fel. Att bo på mindre boendeyta gillar jag. Mindre yta att 
städa, mindre yta att samla på sig prylar på. Mindre yta 
att lägga pengar på. Mer tid att lägga på annat. Själv bor 
jag på relativt få kvadratmeter. Men jag känner verkligen 
inte att jag äger mindre. Jag känner att jag äger mer. Jag 
äger min tid.

TEXT: SARA HAASMARK, HÅLLBARHETSCHEF  
FASTIGHETSÄGARNA, STOCKHOLM 

sara.haasmark@fastighetsagarna.se

Vi måste ändra livsstil nu!

Sara Haasmark
hållbarhetschef Fastighetsägarna

Om vi vill ha en hållbar planet, ett hållbart Sverige och en 
håll bar stad – ja, då måste vi förstå att det är något som 
berör oss alla. Det menar Sara Haasmark, hållbarhetschef 
 Fastighets ägarna. 
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Posit ion2015

Den 17-19 mars öppnas dörrarna 

till landets största kongress och 

mässa inom geografisk infor-

mationsteknik och IT-stöd för 

samhällsbyggnadsprocesserna. 

Huvudteman för kongressen är 

bostadsbyggande, infrastruktur och 

miljö.

Sveriges Kart- & Mätningstekniska Förening

U Geoforum

Kongress och fackmässa 
17-19 mars i Stockholm

Vi ses på Stockholmsmässan!  
Hälsar föreningarna som arrangerar Position 2015

Nyfiken på mer information? 

Besök position2015.se.
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T
ack vare industriella bygg
processer kan vi i dag bygga 
snabbare och till lägre kost
nader. Det är de flesta överens 
om. Men det finns också en 

vanlig föreställning att det industri
ella är ett hot mot den unika arkitek
turen och det flexibla byggandet. 

– Egentligen är det precis tvärtom. 
Det industriella gör det möjligt för 
oss att vara mer flexibla och att skapa 
unikt anpassade projekt utifrån plat
sens förutsättningar och människors 

behov, säger Tomas Alsmarker, vd på 
Nyréns Arkitekter.  

Ett exempel är Antoni Gaudis verk, 
La Sagrada Familia i Barcelona. Kate
dralen började byggas 1882 som en 
reaktion på den växande industriali
seringen. Den var en hyllning till 
hantverket. 

– Nu slutförs byggnationen genom 
en digital industrialisering. La 
Sagrada Familia visar tydligt att 
industriellt byggande inte behö
ver vara maskinbyggda standardise

rade lådor, utan tvärtom gör det möj
ligt att vara flexibel och att återknyta 
till hantverket och det unika. Det är 
det här som är framtidens hantverk, 
säger Marcus Abrahamsson, arkitekt 
på Nyréns Arkitekter.  

Gäller detta även bostads
byggandet?  
– Definitivt. Bostäder som har det 
där lilla extra är också bostäder som 
berör. Detaljerna är viktiga eftersom 
de gör att människor trivs och kän

Det industriella byggandet är på väg mot en ny era som skapar helt nya 
möjligheter.  
 – Vi ser det som en hållbar och innovativ framtida samhällsbygg-
nadsmodell, där enskilda projekt ingår i en kontinuerlig utvecklings-
process. Där uppfinner vi inte hjulet på nytt, utan gör det lite bättre i 
varje nytt projekt.  
 Det säger arkitekterna Tomas Alsmarker, Ylva Gunterberg och 
Marcus Abrahamsson i ett samtal om det nya industriella byggandet.

NYTT LJUS 
PÅ DET 
INDUSTRIELLA 
BYGGANDET
  

FOTO: THINKSTOCK
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ner sig stolta över sitt boende, säger 
alla tre.

Men de menar samtidigt att vi då 
måste bli bättre på att lyssna och för
stå det verkliga behovet och låta detta 
vara utgångspunkten i den industri
ella process som kan göra människors 
drömmar och önskemål till verklig
het. Då kan vi få in mer själ och hjärta 
också i bostadsbyggandet. Här måste 
industrin samarbeta och arkitekterna 
måste ta sitt ansvar och vara med och 
driva denna utveckling. 

Den industriella processen kan 
alltså understödja det unika?  
– Ja, i den industriella processen finns 
alla delar integrerade och det är i för
sta hand processen som standardise
ras, inte nödvändigtvis slutproduk
ten, säger Ylva Gunterberg, utveck
lingschef på NCC Teknik och Håll
bar utveckling med inriktning mot 
 bostäder.

– Det som är viktigast att standar
disera är mötena mellan olika kom
ponenter eller byggdelar. Det som 
finns mellan gränssnitten kan, då 
man använder högteknologiska pro
duktionsmetoder tillåtas variera mer. 
Sannolikt kommer större formvaria
tion på byggnadselementen att kunna 
erhållas även i massproduktionen 
framöver.

– Vi är dock inte framme vid det här 
steget i utvecklingen än, vad gäller 
basproduktionen, utan på väg, säger 
hon. 

Man kan säga att det industriella är 
nyckeln både till att förbättra baspro
duktionen och att göra de där riktigt 
spektakulära projekten som är helt 
unika in i minsta beståndsdel. 

– Det är inte det ena eller andra när 
vi utvecklar byggandet industriellt. 
Utan både och, säger Marcus Abra
hamsson.

Är det industriella byggandet även 
mer hållbart? 
– Det industriella byggandet bör ses 
som en lean produktutvecklingspro
cess utifrån målet att optimera ett 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbarhetsperspektiv. Det går också 
hand i hand med vår övertygelse om 
att det krävs ett mycket mera nära, 

integrerat och kontinuerligt samar
bete mellan olika discipliner i hela 
processen för att kunna möta fram
tidens utmaningar om ett mer resurs
effektivt och hållbart samhällsbyg
gande, säger Tomas Alsmarker.  

Visionen är att skapa en modell för 
ett samhällsbyggande som innebär 
minsta möjliga fotavtryck avseende 
utnyttjandet av jordens resurser, sam
tidigt som den ska erbjuda bästa möj
liga miljö, attraktion,  socialt sam
manhang och ekonomisk investering 
för dess användare. 

– Det handlar om hur vi med 
minsta möjliga resurser åstadkom
mer ett framtida samhällsbyggande 
som tillgodoser dagens behov utan 
att äventyra framtida generationers 
behov. Vi vill ta ansats i det industri
ella byggandet utifrån ett klimat 
och samhällsbyggnadsperspektiv för 
att åstadkomma bästa möjliga med 
minsta möjliga.  

Kan det industriella byggandet även 
bidra till att lösa bostads bristen? 
– Det industriella synsättet är hållbart 
och fokuserar på ett effektivt använ
dande av resurser, ett lean tänkande 
både vad gäller natur resurser, tid och 
pengar. Effekten blir att fler av alla de 
människor som i dag behöver bostä
der, faktiskt kommer att kunna ha 
råd att skaffa dem. Vi kommer succes
sivt att kunna erbjuda högre kvalitet 
till en lägre kostnad, säger Ylva Gun
terberg.

– Det är också oerhört viktigt att 
byggnaderna utformas med utgångs
punkt i människans behov av funk
tion och skönhet – då kommer de att 
älskas och vårdas under lång tid och 
blir på så sätt del i vårt kulturarv. Det 
är en viktig hållbarhetsaspekt som det 
inte talas så mycket om, säger hon. 

Och det finns fina exempel ur den 
svenska historien, till exempel från 
1950talets bostadsbyggande.  

– Man blandar ofta ihop standard 
med kvalitet – även lite enklare bygg
nader kan ha en hög designkvalitet 
och fantastiska upplevelsevärden.

Men varför har det industriella byg
gandet fått en negativ klang? 
– Det härstammar från en ursprung

lig feltolkning av vad industriellt byg
gande är. 

Industrin har också historiskt 
befunnit sig i en oflexibel och pro
duktionsfokuserad miljö. Den har 
varit bra på att producera mängder av 
samma sak inte mängder av varian
ter, säger Marcus Abrahamsson.

– Där vi är i dag kan industrin det. 
Men det ställer stora krav på oss arki
tekter. Vi har givits en möjlighet. Vad 
gör vi av den? Det ställer också högre 
kunskapskrav. Om vi inte längre väl
jer bland standarder utan på riktigt 
är med och skapar nya typologier för 
hur vi bygger, så finns där inte all
tid någon som kan verifiera att vi är 
på rätt väg. Om vi ständigt har möj
ligheten att göra något på ett ännu 
bättre sätt och ansvaret ligger på oss 
att komma på dessa principer då blir 
det hela mycket mer intressant, men 
ofantligt mycket mer utmanande. 

– Nu måste vi vända på den steken. 
En industriell process måste börja 
med att vi frågar oss vilka hus män
niskor vill ha. Först därefter kan vi 
vidarutveckla produktionsapparaten. 

TEMA: INDUSTRIELLT BYGGANDE

– Det industriella byggandet är ett 
hållbart byggande där varje resurs 
används med vördnad, säger Ylva 
Gunterberg. 
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Detta behovsanpassade sätt att 
arbeta är betydligt mer utbrett i 
många andra länder, till exempel i 
Danmark. 

– Det har en kulturhistiorisk för
klaring. Där har arkitektur och 
design alltid värderats högre. De 
flesta hus är arkitektritade, medan 
bara ett fåtal är det i Sverige, säger 
Marcus Abrahamsson.  

Ingen annan bransch har heller 
sådana svårigheter att jobba med 
behoven i fokus som byggbranschen. 

Ylva Gunterberg menar att 
 Sveriges 1800 och 1900tals historia 
till stor del präglas av industrialis
men och den tekniska och ekono
miska utvecklingen och det är där vi 
har vårt fokus även i dag. 

– I andra länder har man haft 
större fokus på arkitektur och kul
tur. Man har sett arkitekturen som 
en viktig motor för näringsliv och 
turism och inte minst som export

vara. Där har Sverige inte hängt med, 
säger hon. 

– Arkitektur är en demokratifråga. 
För att det ska fungera krävs att arki
tekturämnet ingår i grundskole
utbildningen, så att medborgarna 
rustas för att kunna engagera sig i 
och påverka hur vårt samhälle byggs. 

Hur kan vi ändra på arbetsgången? 
– I dag ställer bilden som de olika 
yrkesgrupperna har av var andra 
ibland till det för oss. De olika 
delarna och yrkesgrupperna blir ofta 
uppdelade i ”stuprör”, säger Tomas 
Alsmarker.

– Det kan vi råda bot på genom att 
börja från ett annat håll – genom att 
alla parter som ska jobba i projekten 
samverkar från start och har samma 
målbild. Vi måste med andra ord 
sluta springa stafett. För det är först 
när vi fungerar som ett lag som vi 
vinner matchen. 

Marcus Abrahamsson liknar bygg
projekten vid en viskningslek där 
budskapet viskas fram i överläm
ningarna mellan yrkesdelarna. 

– Resultatet blir då att budska
pet eller målbilden förändras längs 
vägen. Det måste vi komma ifrån, 
säger han.

– Vi har i dag ett uppdämt behov 
av väl genomförda bostäder. Bygg
projekt där processen har präglats av 
en gemensam sammansatt produk
tion där alla medverkande har haft 
samma målbild från start.  

Det finns dock initiativ i bran
schen. Det är Ylva Gunterbergs främ
sta uppgift på NCC att skapa ett in
house, multidisciplinärt team som 
arbetar med projekten från ax till 
limpa. Samma grupp kommer att stå 
för utveckling av processer och tek
niker.

Hur kan det industriella 
 byggandet bidra? 
Vi arbetar i dag mer och mer specia
liserat och de traditionella tekniska 
disciplinerna har delats upp i en 
mängd specialistområden. Då blir det 
ännu viktigare kunna arbeta integre
rat – i gemensamma digitala model
ler och rent praktiskt i leanbaserade 
processer. Där bidrar den industriella 
utvecklingen. 

– En sammanhållen digital process 

gör att alla delar hänger ihop och att 
man får en obruten informations
kedja genom hela projektets livs
cykel. Det bidrar till att det blir lät
tare att återanvända erfarenheter, 
säger Ylva Gunterberg. 

– I byggbranschen har projek
ten av tradition varit decentralise
rade vilket har gjort det svårt att dra 
generella lärdomar mellan projek
ten. Genom att jobba i en industriell 
process kan vi lättare ta vara på och 
återanvända kunskaper från andra 
projekt. Vi slipper börja om från bör
jan hela tiden. 

Marcus Abrahamsson ser till och 
med den industriella processen som 
en lyx, eftersom den säkerställer att 
det han har ritat också blir det som 
byggs. 

– Som arkitekt i en digital process 
måste jag ligga steget före och sätta 
ihop alla som ska samarbeta i projek
tet. Redan från start ringer jag kon
struktören, fabriken och andra med
verkande för att säkerställa att jag 

ritar enligt de faktiska förutsättning
arna. Det innebär att vi slipper över
raskningar och jag vet att det jag ritar 
inte kommer att ändras på vägen. Det 
känns fantastiskt, säger han. 

TEXT: PIA RUNFORS

– Jag ser den industriella processen 
som en lyx. Den säkerställer att det 
jag har ritat också blir verklighet, 
säger Marcus Abrahamsson. 

– Det är en innovativ process 
som kan hjälpa oss att möta 
framtidens utmaningar om 
ett mer resurseffektivt och 
hållbart samhällsbyggande, 
säger Tomas Alsmarker.
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BoKloks grundidé är att bygga bostä
der till rimliga priser och sam tidigt 
med jämn och hög kvalitet. För att 
lyckas med det har det industriella 
byggandet blivit en viktig nyckel
faktor. 

– Men industriellt byggande för oss 
är inte lika med maskiner, utan det 
är begåvade processer och ett tänk 
som ger skalfördelar. Det handlar 
om att skapa ett effektivt byggan de 
med kontinuitet i en industriell miljö, 
säger Jonas Spangenberg, vd för 
 BoKlok. 

Nya Flex
Det nya systemet Flex innebär att 
BoKlok kan producera flerbostads
hus med fyra våningar, i stället för 
två våningar som tidigare var max. 
Det nya systemet är också friare och 
mer flexibelt. Det innehåller ett tiotal 
olika moduler – inklusive trapphus
modul och hissmodul – som kan sät
tas samman på olika sätt. 

– Det innebär att vi bygger standar
diserat samtidigt som vi kan skapa 
individuella lösningar. Tänk dig att 
du har ett gäng Duploklossar. Med 
vårt gamla system kunde du bara 
sätta samman klossarna på ett sätt, 
med det nya kan du pyssla runt klos
sarna lite som du vill för att hitta just 
din lösning. Du kan också mixa tvåor, 

treor och fyror eller bara köra treor i 
flerbostadshusen. 

Många vinster 
De nya flerbostadshusen i fyra 
våningar gör det möjligt för BoKlok 
att komma närmare stadskärnorna 
och öka exploateringsgraden. 

– Jag skulle säga att vi kan lägga 
oss en årsring ut från stadskärnan i 
stället för som tidigare, två årsringar 
ut, säger Jonas Spangenberg.  

– Vi har just färdigställt vårt förs ta 
projekt med vårt nya byggsystem, i 
Södertälje. Där började vi lite försik
tigt med två och tre våningar. Snart 
kommer också flerbostadshus i fyra 
våningar i Huddinge och Örebro. 
Under det närmaste året bygger vi 
500 lägenheter i hela Sverige med det 
nya byggsystemet. Så produktionen i 
vår fabrik i Småland går på max. 

Genom att bygga modulerna i 
fabriksmiljö skapar BoKlok förutsätt
ningar att jobba på ett annat sätt.  

– Vinsterna är många. Fabriks
miljön är torr och säker, vilket gör att 
kvaliteten blir bättre än om du byg
ger ute på plats. Det blir också bil
ligare. Den effektivare arbetspro
cessen innebär att arbetstiden och 
omkostnaderna blir lägre. Material
kostnaden är naturligtvis densamma, 
men i och med att leverantörerna kan 

BoKlok har under åren lärt sig ett och annat om industriellt byggande. 
Nu tar byggföretaget ytterligare ett steg framåt med det nya bygg-
systemet Flex. Målet är att bygga högre och mer flexibla flerfamiljshus 
närmare stadskärnorna.  
 Precis som tidigare är grundtanken att bygga bostäder för de många 
människorna. Och nyckeln är att bygga industriellt.

TEMA: INDUSTRIELLT BYGGANDEBOKLOK
TAR NY

BoKlok 
är ett boende-
koncept som 
har utvecklats 
av Skanska och 
Ikea.
• Grundtan-
ken är att alla 
ska ha samma 
chans att bo 
bra.
• Idén föd-
des 1996 i en 
dialog mellan 
Skanska och 
Ikea. Ingen 
vågade då 
bygga lägenhe-
ter i en rimlig 
prisklass, trots 
att behovet var 
stort. 
• Sedan star-
ten har BoKlok 
byggt cirka      
6 000 bostäder 
på cirka 120 
platser i Sve-
rige, Norge, 
Finland, Dan-
mark, Storbri-
tannien och 
Tyskland. 

leverera högre kvantiteter till ett 
enda ställe blir den slutgiltiga mate
rialkostnaden ändå lägre. 

Skapar konkurrens 
I arbetet med att utveckla Flex har 
man valt att ha med yrkesarbetare 
redan vid ritbordet. 

– De klurigaste idéerna kommer 
ofta från våra yrkesarbetare. Och en 
idé som verkligen gett resultat är att 
skapa tvärställda moduler i stället 
för längdställda, som tidigare. 

– Dessa är något mindre i geome
tri vilket innebär att vi kan stapla 
två moduler efter varandra i en last
bil. Resultatet är att vi nu kan hal
vera våra leveranser vilket är en stor 
vinst för både miljön och ekonomin, 
säger Jonas Spangenberg.  

Att standardiserat bostadsbyg
gande ibland används som ett 
skälls ord förstår han sig inte på. 

– Vår ambition är inte att vi ska 
bre ut oss och finnas överallt. Ett 
mixat boende är alltid bäst och då 
bör det finnas en del skräddarsydda 
lösningar och en del billigare och 
mer standardiserade, som BoKlok. 

– Jag ser oss som en sund aktör 
som skapar konkurrens. Det tror jag 
är bra. 

TEXT: PIA RUNFORS 

HOJD
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K
ajsa Simu, Lean Manager, NCC Construction 
Sverige, har varit ordförande för Lean Forum 
Bygg i tre år. 

– Lean Forum Bygg är en ideell förening 
med drygt tusen medlemmar från alla delar av 
samhällsbyggnadssektorn. Vi är framför allt ett 
kontaktnät som lär av varandra och sprider kun
skap om framgångsrikt Leantänkande och arbets
metoder, allt för att bidra till ökat kundvärde och 
minimerat slöseri.

Lean Forum Bygg arrangerar allt från frukost
möten till workshops, seminarier och studiebesök. 

Men vad är egentligen Lean? Kajsa Simu definierar 
det som en strategi för hur man hanterar resurser, 
reducerar slöseri och fokuserar på det som är värde
skapande i en verksamhet. Syftet med Lean är att 
identifiera och eliminera alla faktorer i en produk
tionsprocess som inte skapar värde för slutkunden.

– Grundtanken är att företaget genom delaktig
het arbetar med ständiga förbättringar för att få 
bort flaskhalsar och slöserier. 

Att jobba med Lean blir också allt mer vanligt 
inom samhällsbyggnadssektorn då fler och fler ser 
att det handlar om sättet att tänka snarare än om 
produktionsmetoder. 

Lean har sitt ursprung i Toyotas bilfabriker i 
Japan. Brist på resurser präglade efterkrigstidens 
Japan så Toyota fokuserade på att använda resur
serna rätt. Genom att undvika fel från start och att 
åtgärda felen direkt när de uppstod fick biltillver
karen till en effektiv produktion. Kärnidén är att 

skapa mer värde för kunderna med mindre resur
ser. Då gäller det att förstå kundnytta och fokusera 
på sina nyckelprocesser och att kontinuerligt jobba 
med att förbättra dessa. Det slutliga målet är att ge 
kunden precis det den vill ha, när den vill ha det.

Kajsa Simu kom i kontakt med Lean när hon dok
torerade vid Luleås tekniska universitet för cirka 
tio år sedan. 

– Det lät vettigt och klokt och jag började fun
dera över hur det skulle fungera hos oss på NCC. 
Organisationer arbetar ofta i stuprör vilket är väl
digt ineffektivt. Lean handlar om flöden och pro
cesser och att se vad som är värdeskapande och 
vad som är slöseri.

NCC har i dag en organisation för Lean 
implementering. 

– Vi har Leancoacher som tränar medarbetarna 
och lär ut verktyg för att alla ska kunna jobba 
enligt Lean. Det gäller att tänka mer i flöden och 
sätta medarbetarna i fokus. 

Kajsa Simu är noga med att påpeka att Lean inte 
är ett recept. 

– Lean är inte en standard för effektivisering. 
Lean är ett sätt att se på människor och hur man 
skapar värde för sina kunder. Det börjar med att 
ledningsgruppen pratar ihop sig och sedan får med 
hela företaget. Det handlar om att hela tiden titta, 
lära, förstå och därefter justera verksamheten. Det 
är ett förändringsarbete som aldrig blir klart.

Kan det inte kännas lite hopplöst att det aldrig 
blir färdigt?

Lean är ett lent ord på mångas läppar. Men vad innebär det och 
varför är det så populärt? Samhällsbyggaren frågar föreningen 
Lean Forum Bygg som arbetar med att sprida kunskap om Lean 
i den svenska samhällsbyggnadssektorn. 

 

MER VÄRDE
FÖR MINDRE ARBETE
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– Jag tycker tvärtom! Det är befriande. Allt är inte 
som det alltid varit. Vi måste anpassa oss för att 
hänga med. Tanken är att Lean skapar en före
tagskultur som hela tiden driver företaget framåt. 
Det är ett sätt att jobba som gör att man ständigt 
bejakar att förutsättningarna förändras. Det går 
inte att fortsätta tillverka skrivmaskiner när alla 
använder datorer… 

– Än så länge är det främst stora företag som 
har anammat Lean, men allt fler mindre företag 
omfamnar Lean – och de ser snabbare genomslag. 

Lean kallas ibland lite elakt Lean Mean, finns det 
baksidor med Lean?

– Om man använder Lean för att slimma sin 
organisation har man fel syfte. Resultatet av Lean 
är ofta att man kan producera mer med samma 
resurser, vilket ju kan leda till neddragningar. 
Dock motverkar det tanken med Lean. Om man 
belönar framgångsrikt arbete med att folk får 
sparken så kommer medarbetarna inte att vara så 
sugna på att komma med nya idéer och förbättra 
processer framöver. Det måste finnas en grund
trygghet. Företag kan använda kapacitetsökningen 
till att öka produktionen eller till att sänka arbets
tiden och få nöjdare och friskare medarbetare. 

NCC har långtifrån implementerat Lean till 100 
procent i sin verksamhet. Men där företaget börjat 
jobba med Lean ser Kajsa Simu tydliga resultat.

– Medarbetarna mår bättre, det sker färre kom
munikationsmissar och vi levererar med större 
precision. Medarbetarna vill inte gå tillbaka till 
hur det var innan. De upplever att de har en lug
nare arbetsplats nu. 

TEXT SOFIA HÄLLSTEN

Lean i korthet
Att arbeta efter Lean innebär att arbeta med ständiga för-
bättringar och att identifiera och eliminera slöseri. Företa-
get utgår från sin produktionsprocess och analyserar hur 
den kan effektiviseras. Grundläggande för Lean är att mate-
rial och produkter ska flöda genom produktionssystemet. 
Bort med allt stuprörstänk. Allt som hindrar produkten från 
att flöda kontinuerligt ska betraktas som slöseri. Slöseri är 
aktiviteter som inte tillför kunden något värde. Inom Lean 
ska varje aktivitet planeras, implementeras och utvärderas. 
Varje effektiviseringsinitiativ ska sättas i relation till syste-
mets övergripande mål. Förbättras systemet som helhet när 
den enskilda aktiviteten effektiviseras? Kontinuerligt för-
bättringsarbete.

 

S TA N DA R DI SE R I NG

M ÄT N I NG

E NG AGE M A NG

KON T I N U E R L IG A FÖR B ÄT T R I NG A R

J US T 
I N

T I M E
K VA L I T É

De åtta 
slöserierna
Överproduk-
tion – tillverka 
mer eller tidi-
gare än vad 
som behövs. 
Väntan – på 
att någonting 
ska hända
Lager – att 
lagra mer än 
vad som är 
nödvändigt
Rörelse – onö-
diga rörelser 
när medar-
betarna utför 
sina jobb
Omarbete – 
reparationer 
och omarbete 
som inte tillför 
något värde för 
kund
Överarbete – 
att göra mer 
arbete än vad 
kunden kräver
Transporter – 
onödiga trans-
porter
Medarbetar-
nas outnytt-
jade kreati-
vitet
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Medarbetarna mår bättre, det sker 
färre kommunikationsmissar och 
vi levererar med större precision, 
säger Kajsa Simu.

Vill du veta mer?
Lean Forum Bygg: www.leanforumbygg.se
Lean Construction Danmark: www.leanconstruction.dk
Internationella nätverket IGLC: www.iglc.net
LCI Lean Construction Institute: www.leanconstruction.org

TEMA: INDUSTRIELLT BYGGANDE

Lean brukar ofta illustreras som ett 
tempel för att beskriva vilka metoder, 
principer och verktyg som ingår i kon-
ceptet. 
Grunden i Lean-templet består av att 
standardisera arbetet för att kunna 
bedriva ett effektivt förbättringsarbete. 
Genom mätningar skapar en organisa-
tion kontroll över sina processer och det 
blir också en grund för att bedriva fram-
tida förbättringsarbete.
 Kvalitet och Just in Time är de två 
pelarna i templet. Lean arbetar med 
behovsstyrd produktion, det vill säga ett 
dragande produktionssystem. Vi ska inte 
producera något som kunden inte vill 
ha. Engagemang skapas genom att allt 
förbättringsarbete sker med 
utgångspunkt från produktionen 
och alla anställda blir delaktiga i 
det kontinuerliga förbätt-
ringsarbetet.
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B ostadsbristen är ett 
stort problem för Sve
riges konkurrens
kraft och hotar tillväx
ten. Bara i Stockholms 

län har befolkningen ökat med cirka 
300 000 personer de senaste 10 åren 
och alla prognoser pekar dessutom 
på en fortsatt inflyttning till tillväxt
regionerna. Samtidigt byggs det för 
lite bostäder. 

– Mot den bakgrunden vill vi visa 
att vi tar ett samhällsansvar. Att 
bygga 2 500 nya lägenheter är sam
hällsbyggnad på riktigt – bostadsbyg
gande är ju avgörande för Sveriges 
tillväxt, säger Ilija Batljan. 

Inledningsvis omfattar avtalet 
med byggföretaget Lindbäcks Bygg 
en beställning på 2 000 lägenheter, 
men i avtalet finns även en option på 
ytterligare 500. Majoriteten av lägen
heterna blir hyresrätter och kommer 
att byggas i olika tillväxtorter, bland 
annat Mälardalen och Öresunds
regionen. 

Tanken är att de 2 500 lägen
heter na ska byggas under de kom
mande fem åren. Men redan nu är 
bygget av närmare 500 lägenheter i 
full gång. 

– Vi skrev avtal i början av juni och 
bara några veckor senare var produk
tionen igång, säger Ilija Batljan.

Lägenheterna byggs i en industri
ell process i Lindbäcks fabrik i Öje
byn utanför Piteå. 

– Storleken på beställningen ska
par flera fördelar – för alla parter. 
Bland annat får vi många driftförde
lar, så att vi kan bygga med hög kva
litet till ett rimligt pris, säger Ilija 
Batljan.

Trots att satsningen är den största 
sedan miljonprogrammets dagar, för
säkrar han att de nya flerbostads
husen inte kommer att påminna om 
miljonprogrammens hus. 

– De är ritade av White Arkitek
ter och allt det yttre, bland annat tak 
och fasad, anpassas noga till  platsen 
där de ska stå. Vi lägger även stor 
vikt vid slutfinishen inne i lägen
heterna. 

– Det går att bygga standardiserat 
och i stora volymer, men ändå snyggt 
och med hög kvalitet. Det visar också 
det stora intresse som konsumen
terna har visat för våra lägenheter.  

Förutom den på många sätt lön
samma industriella processen ser 
Ilija Batljan och Rikshem också en 

annan stor fördel med att samarbeta 
med Lindbäcks. 

– De bygger i trä, vilket vi tycker 
är viktigt för att minska koldioxid
utsläppen, säger han. 

Ordern på 2 500 lägenheter är den 
största någonsin för familjeföreta
get Lindbäcks. De började bygga fler
familjshus i trä på ett industriellt sätt 
1994 och har sedan dess producerat 
över 8 000 lägenheter. I dag är Lind
bäcks Sveriges ledande företag inom 
industriellt byggande av flerbostads
hus. 

– Storleken på avtalet med Riks
hem innebär en viktig stabilitet för 
oss. Det ger oss en långsiktighet och 
möjlighet att effektivisera oss och 
utveckla vår industriella byggprocess 
ytterligare. Bland annat kan vi bygga 
en ny fabrik, vilket gör att vi kan 
öka vår kapacitet ytterligare, säger 
Helena Lidelöw, konstruktionschef 
på Lindbäcks Bygg. 

Trots att företaget har jobbat med 
standardiserat byggande i många år 
har man aldrig byggt två helt lika
dana hus.  

– Vi har en industriell byggprocess 
som ger stor möjlighet till flexibilitet. 

2 500 lägenheter på fem år. Det är den största byggsatsningen på 
bostäder sedan miljonprogrammet. Men Rikshems storsatsning tillsam-
mans med Lindbäcks Bygg kommer knappast att likna 1960-talets 
miljonprogramshus.   
 – Tvärtom! Vi bygger arkitektritade designhus. Men storleken på 
beställningen gör att vi skapar stordriftsfördelar så att vi kan bygga 
med hög kvalitet och till ett rimligt pris, säger Ilija Batljan, vvd på 
Rikshem.  

DESIGNHUS
TILL INDUSTRIPRISER
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Vi har inga standardiserade moduler, 
planlösningar eller lägenheter utan 
de utformas fritt i en process tillsam
mans med arkitekten, säger Helena 
Lidelöw. 

– Den standardiserade processen 
leder inte bara till lägre generella 
byggkostnader. Den innebär även 
att det går snabbare att bygga, vilket 
också ger stora kostnadsbesparingar.  

Helena Lidelöw menar att industri
ellt byggande har gått igenom en 
mycket hälsosam utveckling under 
senare år.

– Det nya industriella byggandet har 
ett stort mått av kundfokus, flexibili
tet och utnyttjande av modularisering 
och konfigurering. Det är inte bara 
vi som har förstått det utan till exem
pel NCC. Det skapar en fortsatt positiv 
resa för det industriella byggandet. 

– I framtiden tror jag att vi i 
 Sverige kommer att våga skapa nya 
nischer för industriellt byggande, till 
exempel inom byggen av broar, vägar 
och kontorshus – inte bara bostäder.  
Det vore ju märkligt om de byggpro
cesserna inte skulle gå att standardi
sera bättre. Man bygger delvis stan
dardiserat i dag, men det går defini
tivt att ta det ett steg längre. Här 
finns stora möjligheter i och med 
att vi i Sverige står inför stora infra
struktursatsningar. 

TEXT: PIA RUNFORS 

Rikshem och 
Folkhem 
storsatsar i trä
Rikshems intresse 
för att bygga i 
trä har också lett 
till ett samarbete 
med bostadsut-
vecklingsbolaget 
Folkhem. De har 
bildat ett nytt 
gemensamägt 
bolag, Folkhem 
Trä, för nypro-
duktion av hyres- 
och bostadsrätter 
i Stockholms-
regionen. 
 Inlednings-
vis planeras för 
4 000 lägenhe-
ter, varav 1 500 
hyresrätter, fram 
till år 2020 i 
Stockholm. Bygg-
start sker under 
hösten 2014 och 
första inflytt-
ningen beräknas 
ske 2016.
 Produktio-
nen får en tydlig 
miljö profil genom 
att uteslutande 
använda sig av 
trä. Rikshem 
kommer att svara 
för produktionen 
av hyreslägenhe-
ter och Folkhem 
för bostadsrät-
ter och småhus i 
egen regi. 

TEMA: INDUSTRIELLT BYGGANDE

Välkommen att fira Brobyggardagens 25-årsjubileum!

Vi kommer under dagen att bjuda på både svenska och internationella 
intressanta projekt och aktuella ämnesområden. Därefter ”After Bridge” i 
väntan på en välsmakande middag med fartfylld musikalisk kvällsunder-
hållning på Rondo.

Inledningstalare i år är Svante Hagman, VD NCC Construction Sverige. 

Två av världens största och mest intressanta broprojekt pågår för fullt
i Turkiet. Det ena är Izmitbron, fri spännvidd 1550 m, med 
stålpyloner och speciell grundläggning för att klara jordbävnings-
laster. Det andra projektet är tredje bron över Bosporen som har 
både väg- och tågtrafik. Denna ca 60 m breda bro med 320 m 
höga pyloner är en hybridbro eftersom hängbron styvas upp 
med snedkablar för att klara kraven för tågtrafik.
  
En svensk firma har vidarutvecklat glidformstekniken och 
gjutit stora delar av pylonerna på Bosporenbron. När får vi 
åter se denna teknik tillämpas på svenskt brobyggande? 

För att öka kapaciteten på tågtransporter från 
Göteborgs hamn byggs ytterligare en lång tågbro med 
svängbrodel över Göta älv vid Marieholm. Ta del av 
utmaningarna att bygga denna bro mellan befintlig 
tågbro och den nya sänktunneln.

Vi följer upp vad som sker inom smart 
informationshantering, eller det vi i branschen 
kallar BIM, och kommer att få en presentation 
av hur det är att bygga en bro helt på digitalt 
material utan några ritningar. Vi kommer 
även att få höra Trafikverkets ambitioner 
och kravställning angående BIM för
Förbifart Stockholm. 

Även i år hålls en inspirationsföre-
läsning efter lunch och lite senare
utses Årets Brobyggare. Förra årets 
brobyggare Mohammad Al-Emrani 
kommer därefter att ge sin 
reserapport.

Arrangör är nationella bransch-
föreningen Brosamverkan
som jobbar för utveckling
och samarbete inom 
infrastrukturområdet.

Brobyggardagen i Göteborg

Program, övrig 
information samt 
bekräftelse/faktura 
på avgiften.
(SEK 2 100/delta-
gare respektive 
SEK 2 900 inkl
 middag, priser 
exkl moms) 
översändes i 
mitten av 
januari. 

Brobyggardagen 2015
Måndagen den 26 januari

Svenska Mässan, Göteborg
kl 08.30-17.00

Du anmäler dig via hemsidan: 
www.brosamverkan.se

 (sista datum för anmälan 29 december 2014)
Administration: Arokad tel 031-733 47 03

26 januari 2015

Rikshem och Lindbäcks bygger 2 500 nya lägenheter på olika till-
växtorter, bland annat i Mälardalen och Öresundsregionen.
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EKOSTADEN 
AUGUSTENBORG
SIKTAR HÖGT

Våren 2016 flyttar de första hyresgäs
terna in i ett 14våningshus med 34 
lägenheter och tolv radhus med low 
toxförskola med inriktning på odling 
och en teater. Alla lägenheter har en 
22 kvadratmeters balkong med spe
cialdesignade odlingslådor och växt
verkstad för att hantera jord och väx
ter i. Halva balkongen är inglasad 
för att skapa olika temperaturzoner. 
Takträdgården har ett stort växthus 
för odling.
 Först och främst blir Greenhouse 
ett så kallat passivhus, certifierat 
enligt Miljöbyggnad Guld, gröna tak 
och solceller – med separat mätning 
och visualisering av hyresgästens 
resursförbrukning (ful el respektive 
solel, varmvatten och avfall).

Men nu går vi händelserna i för
väg. För även om Linda Ericsson är 
mer än entusiastisk över resultaten 
trycker hon ännu hårdare på proces
sen som ligger bakom: Lean.

Syftet med Lean är att identifiera 
och eliminera alla faktorer i en pro
cess som inte skapar värde för slut
kunden. 

– Eftersom Malmö är vår upp

dragsgivare blir utblicken av nödvän
dighet mycket viktig. Vi ska öka att
raktionskraften för hela staden och 
tänka på samhällsnyttan. Det hand
lar om att inte bygga på åkermar
ken som vi behöver för vår framtida 
matproduktion utan skapa en tät och 
levande stad där vi redan har infra
struktur och service, säger Linda 
Ericsson.

Lean är rätt verktyg, anser hon. 
Stadsplanering enligt Lean hand
lar inte bara om att placera rätt bygg
nad på rätt plats – utan också om 
att ta byggnadens hela livscykel
kostnad och miljöbelastning i beak
tande. Uppdraget är att minska drift 
och underhållskostnaderna och att 
utveckla en produkt som ger mini
mal miljöbelastning och som gör det 
enkelt för brukarna att minska sin 
resursförbrukning. 

– Malmö har haft en kontrapro
duktiv debatt om att bygga billigt. 
Och visst är det lockande att lyssna 
på entreprenörer som lovar byggen 
för 24 000 kronor kvadratmetern. 
Men vad beslutsfattare lätt glömmer 
är att produkterna inte är anpassade 

efter att bygga en funktionsblandad 
stad. Vi vill ha med alla parametrar, 
från att skapa optimalt värde för den 
unika platsen, till underhåll, repara
tioner och miljöpåverkan redan från 
start, säger hon.

Lean-filosofins grund är att ta till 
sig kunskap från de misstag man 
redan gjort. MKB har en lång bild
ningsresa.
 – För tio år sedan byggde vi inte 
bra. Men sedan vi började införa 
funktionskrav baserade på driftens 
och förvaltningens erfarenheter 
och synpunkterna från våra kunder 
(NKI) är våra hyresgäster nöjdare 
med kvaliteten och vi ser att våra 
totala drifts och underhållskostna
der har minskat.
 Greenhouse handlades upp med 
stor tonvikt på ”mjuka värden”. Det 
handlar om väl fungerande partner
skap, organisation, miljövänliga pro
dukter och processer och förmåga till 
att tänka i nya banor. Ett måste för 
att kunna skapa innovationer.
 – Byggbranschens enorma slöseri 
grundläggs redan i projekterings
fasen, det finns en skrymmande 

Byggbranschen lägger störst emfas på slöseri på själva bygget.  
Det är fel utgångspunkt, anser Linda Ericsson, allmännyttiga MKB:s 
projektledare för Sveriges mest hållbara projekt – Greenhouse i 
ekostaden Augustenborg i Malmö. 
 – Hållbarhet handlar om hela processen från planering till förvalt
ning. Nummer 1 är att se till samhällsnyttan och att nyttja marken på 
rätt sätt. Och att släppa loss projektgruppens kreativitet. Outnyttjad 
kreativitet är byggbranschens största slöseri.
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överadministration, brist på dialog 
och massor med kompetenta spe
cialister som bara sitter av tiden på 
möten i stället för att syssla med pro
blemlösning. Bristerna i processen 
visar sig på bygget i undermåliga lös
ningar och logistiskt kaos. Både bud
get och tidplan går upp i rök.

Lean är motsatsen, anser Linda 
Ericsson. Stor emfas läggs på pro
jekteringen. Små korsfunktionella 
specialistlag släpper loss sin kun
skap och sin kreativitet för att skapa 

nya innovationer och lösningar. När 
projektledarna på bygget gör sina 
3Dförevisningar för manskapet är 
planerna redan genomprocessade 
upp till 10 gånger. Betongare, rör
krökare, elektriker och allt material 
anländer platsen enligt plan, Justin
Time.
 Enligt Linda Ericsson är Green
house bara början. Hon går vidare 
till ett annat företag i december, men 
hoppas att det nya arbetssättet ska 
anammas av MKB också framöver.

– Jag kommer aldrig att vilja 

arbeta på det gamla sättet igen och 
hoppas att mina medarbetare i pro
jektet känner likadant och ska bli 
förebilder för ett nytt arbetsätt i sina 
organisationer. Samtidigt är vår 
bransch mycket konservativ. Och det 
har saknats incitament för entrepre
nörerna. Det är byggherrarna som 
är nyckeln. Vi måste efterfråga rätt 
saker. Vi måste ta det ansvaret.

TEXT: PATRIC ELMÉN 

TEMA: INDUSTRIELLT BYGGANDE

Ekostaden 
Augusten-
borg
Projektet 
består av tre 
samman-
hängande 
delar: Ett 
14-vånings-
hus med 
cirka 34 
lägenheter, 
12 radhus 
samt ekopro-
filförskola. 
Två odlings-
kollektiv 
blockhyr 
två lägen-
heter. Lägen-
heterna kan 
odla på en 
20 kvm stor 
balkong med 
specialdesig-
nade odlings-
lådor. Halva 
balkongen 
är inglasad 
för att skapa 
olika tempe-
raturzoner.
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The number 
of people liv
ing in cities is 
at an alltime 
high of about 
3.5 billion and 
is set to dou
ble by 2050, 
mostly due 
to the rapid 
urbaniza
tion of devel
oping countries like China and India. 
The housing shortages in these coun
tries are similar to what Sweden has 
faced in the decades following the Sec
ond World War but on a much larger 
scale. Like the Swedish government 
did in the 1960’s, governments around 
the world are promoting ambitious 
building programs to encourage hous
ing development and alleviate the gap 
between supply and demand. Swe
den’s One Million Homes Program 
aimed at building one million new 
dwellings in a span of ten years; to put 
this in perspective, China has been 
building 10 million new homes per 
year for the past four years and will 
build many more in the years to come 
to help control housing inflation. Sub
par quality of construction during 
rapid urbanization not only has a huge 
environmental impact, it is also costly 
and immensely wasteful. The moti
vation to tackle these issues was one 
of the main reasons why I decided to 
move to California and continue my 
formation as a Civil Engineer. 

From California to Sweden
Over the past two years, which I spent 
as a Masters student at Stanford Uni
versity’s Construction Management 
Program, I have experienced firsthand 
to a new movement in North Amer
ica that is aiming to find better ways 
to build our homes. In California, 
people are demanding higher qual
ity construction and more energy effi

cient homes. Govern
ments are tightening 
the screw on build
ing codes to avoid 
the type of poor qual
ity construction that 
characterized the 
60’s and 70’s. In the 
past ten years, many 
new companies have 
been created with 
the mission to find 

alternative construction methods and 
innovate in an industry that has been 
stagnant for the past century. These 
innovations are new in the construc
tion industry. Or at least I thought they 
were.

Better construction methods
Last March, I visited along with eleven 
graduate students from Stanford Uni
versity, eleven Swedish companies 
and many researchers who specialize 
in finding better construction meth
ods to build homes and apartment 
buildings. The trip was part of a Stan
ford course in Industrialized Con
struction, organized by researcher 
Jerker Lessing from Tyréns and 
Lund University. The trip revealed 
much more than we ever expected. 
Most concept and ideas (or varia
tion of) recently discovered by these 
North American companies have 
already been thoroughly developed 
and implemented widely in Sweden. 
Many of these alternative construc
tion methods sparked from research 
efforts made by construction compa
nies during the highly criticized One 
Million Homes Program that ran from 
1965 to 1974. Although the One Mil
lion Homes Program is considered 
by many a failure, the Swedish con
struction industry has learned exten
sively through the process, both what 
to do and what not to do, and has now 
more knowledge and industrialized 
housing experts than any other coun

try in the world. Construction compa
nies have internal divisions dedicated 
to innovating their construction prac
tices and creating proprietary product 
platforms. Home designs have been 
extremely efficient, both in term of 
space utilization and energy perfor
mance. Today’s methods are based on 
flexibility and customer focus along 
with flexibility, following the trends 
from other industrial sectors.

Exporting knowledge
What is even more shocking is that 
many of the fascinating things I have 
seen in Sweden seem to be taken for 
granted within the country. For out
siders like me, or the other students 
who accompanied me during my 
trip, it is clear that Sweden is a global 
leader in industrialization and alter
native building methods. Countries 
like China and India who are cur
rently undergoing rapid urbanization 
could benefit from Sweden’s expertize 
in industrialized construction and the 
lessons learned in both industry and 
academia. Some of the innovations 
that may not have worked in Swe
den due to the small market size 
could potentially be the ideal solu
tion for gigantic markets like China 
with economies of scale. The effi
ciency embedded in the Swedish 
culture and reflected in the design 
of spaces is an extremely valuable 
expertize in other countries. 

When companies like Ericsson, 
H&M, and IKEA expanded their busi
ness outside of Sweden, they quickly 
revolutionized their respective indus
tries. In the same way, today’s global 
construction sector is ready for disrup
tion – that can once again be provided 
by the country that already has taken 
the lead in industrialized construc
tion: Sweden!

CHARLES BOVET, MASTERS STUDENT,  
CONSTRUCTION MANAGEMENT, STANFORD UNIVERSITY

TEMA: INDUSTRIELLT BYGGANDESTANFORDSTUDENTER PÅ STUDIEBESÖK:

I våras var 12 studenter från Stanford på 
studieresa i Sverige för att studera indu
striellt byggande, efter att ha gått en kurs 
inom ämnet på Stanford. Detta är deras 
intryck från resan.

”Sweden is a global leader 
in industrialization and 
alternative building methods”
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En rapport från Sveriges 
kommuner och landsting 
säger att vården inom åtta 
år kräver 128 000 sjuk

sköterskor. En stor del av dem är låg
avlönade men behövs i våra region
centrum. Var ska de ha råd att bo?  
Svenska folket har helt enkelt inte 
den ekonomi som behövs för att 
kunna efterfråga de bostäder som 
vår omhuldade byggsektor produ
cerar. Detta är ett stort hot mot till
växten. 

Jag har varit arkitekt sedan 1964. Jag 
har under denna tid varit engage
rad i de flesta verksamheter som en 
arkitekt kan jobba med. Jag har varit 
praktiserande arkitekt och anställd, 
jag ritade hus och upprättade pla
ner, jag undervisade och forskade. 
Jag har varit kommunanställd och 
innehaft en hög befattning i statens 
bostadsmyndighet – etcetera.  

Under min yrkesverksamma tid 
har bostadsbyggandet på ett nästan 
omärkligt sätt förändrats, från att 

vara samhällsförbättrande och soci
alt ansvarstagande till att ha blivit en 
arena för spekulation, fiffel och fusk. 

Vad är Miljonprogrammet?  
Titeln på min artikel är tillkommen 
för att skapa en sorts dialektik. Den 
bostadsbebyggelse vi uppför i Sve
rige för närvarande har jag liknat vid 
ett ”miljonärsprogram” eftersom vi 
i huvudsak bara bygger bostäder i 
den omfattning och till det pris som 
endast passar bättre bemedlade. Det 

Från miljon till miljonärsprogram 
Bostadsförsörjningen var under större delen av 
1900talet en viktig del av svensk välfärd och 
socialpolitik, och en angelägenhet för samhället. 
De senaste 20 åren har den förvandlats till 
en födkrok för kommuner och en ineffektiv 
konkurrensbefriad byggsektor. Vi måste börja 
bygga bostäder som normala hushåll har råd med. 

”I dag bygger vi medvetet 
för få bostäder 
i syfte att 
hålla priset uppe.”
Fredrik von Platen 
 arkitekt SAR/MSA

DEBATT
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är således en ordlek med begreppet 
”miljonprogram”, som är den veder
tagna benämningen på de en miljon 
bostäder som uppfördes 1964–1975. 

För de flesta uppfattas de bostä
der som byggdes 1964–1975 som vilka 
bostäder som helst. Tillkomsthistorien 
är för de flesta glömd. Dessa bostäder 
har snart varit hem och hembygd för 
två generationer. Vi i byggsektorn kas
tar lystna blickar på miljonprogram
met och dess behov av upprustning. 
Såsom vi i sektorn i dag är organise
rade är vi emellertid inte lämpade att 
kostnadseffektivt klara av det utan 
att göra 100 000 hushåll hemlösa av 
bostadskostnadsskäl. 

Miljonärsprogrammet 
När baksmällan efter miljonprogram
met lagt sig i slutet av 1980talet var 
det dags att bygga nytt igen. Nu gällde 
det att bygga smartare och inte ta ris
ker. Hur det skulle gå till, visades på 
bostadsmässor och andra uppvisnings
bara idealbostadsområden. En ny 
plan och bygglag, som skulle under
lätta för en stadsförnyelse genom 
bevarande, om, till och nybyggnad 
antogs 1987. 

Bostadsmässorna på 1990talet, 
1993 i Karlskrona, 1999 i Helsingborg 
och BO01 i Malmö illustrerade bäst det 
nya idealet. Den kanske mest omta
lade förnyelseplanen – Hammarby 
Sjöstad – visade hur det kunde gå till 
på planstadiet att åstadkomma upp
levelserika stadsmiljöer genom att 
återanvända byggd miljö.

Man eftersträvade i de nämnda 
exemplen ett kostnadseffektivt byg
gande på ”övergiven mark”– såsom 
hamnar, gamla industriområden, 
sjukhusområden, militära övnings

fält etcetera. Tyvärr visade det sig att 
kommunerna, staten och andra tog 
rejält betalt för marken. Vad värre 
var: det som byggdes blev inte lika bra 
som planerna förutskickat, utan kom 
snarare att föranleda regeringen till 
offentliga utredningar och delegatio
ner om överkostnader, ineffektivitet, 
karteller, byggfusk och inkompetens. 
Den svenska byggsektorn omyndig
förklarades. 

Bostadsbyggandets ”Miljonärspro
gram”, som jag kallar det, tog sin bör
jan 1995. Mellan 1987 och 1995 hade 
det hänt omvälvande saker inom 
bostadsbyggandet. Skattesystemet 
utreddes och lades om i slutet av 1980
talet, med bland annat full moms på 
nya bostadshus och konsulttjänster. 
Några år senare beslöt regeringen att 
bostadssubventionerna skulle avveck
las ”med förnuft”. När denna virvel
storm på nybostadsmarknaden hade 
bedarrat och dammet lagt sig, trädde 
runt 1995 en ny marknad fram. Den 
uppvisade bostadspriser som ökat, 
enligt planerna, med 30 procent i fast 
penningvärde sedan 1988. Utveck
lingen skulle sedan följa konsument
prisindex (KPI) fast på den högre 
nivån – trodde vi. Så blev det emeller
tid inte. Prisutvecklingskurvan stack 
iväg på ett sätt som aldrig tidigare.  

Entreprenör och byggherrar 
samma person 
Varför? Jo, de stora byggentreprenö
rerna sadlade om och blev också bygg
herrar och började sälja bostadsrätter, 
som de först byggt till sig själva och 
sedan sålt till byggokunniga bostads
rättsföreningar. Entreprenörerna bör
jade konkurrera med sina forna upp
dragsgivare – till exempel HSB, Riks

byggen och SABOföretagen. 
Jag säger med en haltande metafor: 

”Det är som om Volvo och Scania last
bilar skulle ta över speditionsverksam
heten i Sverige och sälja last bilar na 
dyrare till konkurrenterna, fullt med
vetna om att det inte finns någon 
utländsk konkurrens.” En ekonom som 
jag tog upp frågan med kallade det 
”vertikal konkurrens i produktions
ledet” – och hon tillade: ”något som 
karaktäriserar framgångsrikt företa
gande i Syditalien”. 

Bostadsrättsbyggandet domine
rades i början av 1990talet av HSB 
och Riksbyggen, vilka byggde 70 pro
cent av alla bostadsrätter. I dag är det 
tvärtom. De privata bostadsrättsför
säljarna står för drygt 80 procent och 
bostadskooperationen för 20 procent. 
Hyresrättsbyggandet har kommit på 
undantag. Det är bland annat detta 
som gör att vi bygger dyrast i Europa 
och att Stockholm är runt den tredje 
eller fjärde dyraste staden i världen att 
skaffa en ny bostad i.  

Byggkrångel, ineffektivitet 
och snylteri
Hur har det blivit så här? Inte beror det 
på att vi har ett överdrivet plan och 
bygglovskrångel, som vi i byggsektorn 
fått bostadsministern att tro. Byråkra
tin var mycket värre på den tiden, för 
femtio år sedan, då vi byggde minst 
60 000–100 000 lägenheter om året. 
Då tillkom arbetsmarknadskrångel 
ovanpå byggbyråkratin. Godtyckliga 
nybyggnadsförbud las, på lösa boliner, 
ut i parti och minut.
 Skulle vi i byggsektorn i dag vilja 
bygga fler bostäder finns det färdiga 
planer för att göra det. Men i dag byg
ger vi medvetet för få bostäder per år 

Fredrik von  Platen 
om Hammarby 
sjöstad:  Det som 
byggdes blev inte 
lika bra som pla-
nerna förutskickat, 
utan kom snarare 
att föranleda rege-
ring en till offent-
liga utredningar 
och delegationer 
om överkostna-
der, ineffektivitet, 
karteller, byggfusk 
och inkompetens. 
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i syfte att hålla priset uppe och så att 
de nya bostäderna räcker till just det 
antal hushåll som har råd att betala.

Byggsektorn är en ineffektiv och 
snyltande näringsgren. Vi har aldrig 
varit så många arkitekter och andra 
byggkonsulter, mäklare med mellan
händer, som i dag skor oss på bostads
eländet och vi har i modern tid ald
rig byggt så få bostäder som vi gjort 
de senaste 10 åren. Endast 50 pro
cent av de löner som betalas ut på en 
svensk byggarbetsplats bidrar till att 
höja produktens värde. Resterande 50 
procent går till väntan och att rätta 
till fel. Vi kan helt enkelt inte försörja 
svenska folket med bostäder. Att vi i 
byggsektorn tjänar bra med pengar 
per anställd, är kanske tecken på hög 
produktivitet, men är inte detsamma 
som att vi är effektiva. Vi är ineffek
tiva om man ser det från konsumen
tens perspektiv. 

En barnfamilj med normala 
inkomstförhållanden betalade 1964–
1980 runt 25 procent av inkomsten 
efter skatt för att få bo i ett nybyggt 
flerbostadshus. I dag rör det sig om 
40–45 procent. Alla andra näringsgre
nar har effektiviserats genom påver
kan av internationell konkurrens, så 
att lönen räcker till mer. Inom bygg
sektorn är det inte så. Trots att ben
sinpriset de senaste 15 åren ökat som 
bostadspriserna, ligger kostnaden för 
att äga och köra en ny bil under kon
sumentprisindex. Tack vare konkur
rens har man tvingats till en effek
tiv bilproduktion som gör att männis
kor med normala inkomster har råd 
med bil.

Medvetet håller vi nere produk
tionen av bostäder så att vi kan hålla 
uppe priset på den nya bostaden. 

Nypriset påverkar priset på ägda 
bostäder i det befintliga beståndet. 
Bilindustrin höjer inte priset på bilar 
bara för att vi i Sverige har låg ränta. 
Vi i byggsektorn gör det. Ju lägre 
ränta desto dyrare bostäder.

Egentligen snyltar vi i byggsektorn 
på all annan företagsamhet som, i 
internationell konkurrens, gör vad de 
kan för att få fram en produkt tillgäng
lig för så många som möjligt. Vi stjäl 
utrymmet från annat vi svenskar vill 
konsumera, inte minst från tjänstesek
torn. Normalhushållet får kanske avstå 
från ett tandläkarbesök, en semester
resa eller annat på grund av byggsek
torns ineffektivitet. Hade nybostads
priserna efter 1995 utvecklats som KPI, 
då hade ett hushåll i en nybyggd tre
rummare i dag haft 20 000 kronor mer 
om året efter skatt att röra sig med. 

Byggandet – en skyddad verkstad
Vi i byggsektorn kommer inte på ett 
bra tag än att bli lika effektiva som 
den fasta industrin. Men vi måste 
börja anträda vägen mot industriellt 
tänkande. Vi måste öppna för kon
kurrens från en internationell mark
nad. Vi måste skapa gemensamma 
regelverk i Nordeuropa till en början. 
Vår branschs egna skråbetonade och 
utestängande regler och avtalsfor
mer borde internationaliseras. Andra 
ser på vår sektor som en fuskande 
in effektiv bransch. Detta får fortgå 
därför att det i slutänden är hyres
gäster och bostadsköpare som betalar. 

TEXT: FREDRIK VON PLATEN, 
 ARKITEKT SAR/MSA, SENIOR ADVISER 

FVPLATEN@COMPAQNET.SE

”Byggsektorn är en ineffektiv och 
snyltande näringsgren. Vi har 
aldrig varit så många arkitekter och 
andra byggkonsulter, mäklare med 
mellanhänder, som i dag skor oss på 
bostadseländet och vi har i modern tid 
aldrig byggt så få bostäder som vi gjort 
de senaste 10 åren.”

30 %

25 %
45 %

50 %
Bostadspriserna ökade 
30 procent i fast penning-
värde mellan 1988 och 
1995.

En barnfamilj med 
 normala inkomstför-
hållanden betalade  
1964–1980 runt 25 
 procent av inkomsten 
efter skatt för att få bo i ett 
nybyggt flerbostadshus. 
I dag rör det sig om 40–45 
procent.

50 procent av lönerna som 
betalas ut på en svensk 
byggarbetsplats går till 
väntan och att rätta till fel.
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A ffärsidén hos Lindbäcks 
Bygg handlar om att 
erbjuda kundanpassning 
baserad på standardise

ring. Det betyder att företaget age
rar mittemellan de flesta entreprenö
rer som erbjuder total kundanpass
ning och villatillverkarna som arbe
tar med kataloger och typhus. Mötet 
med marknaden sker tillsammans 
med beställare och dennes arkitekt 
som definierar byggnaden i stort. 
Därefter tar projekteringsprocessen 
vid där kunden bland annat avkrävs 
tydliga svar i den takt som flödet krä
ver. Allt detta förbereds kunden för, 
i syfte att hinna hantera sina egna 
interna processer.

Sedan fem år tillbaka har Lind
bäcks Bygg en pågående implemen
tering av Lean inom hela företaget. 
Den gäller även projekteringen, vars 
huvuduppgift är att förse nästkom
mande led med korrekt information. 
Lean handlar om att identifiera flö
det och minimera slöserier så att vär
deskapande aktiviteter fokuseras. En 
projekteringsprocess är mycket min
dre visuell jämfört med en produk
tionsprocess. Därför används kon

ceptet KI–VP: knowledge innovation 
– visual planning. Delen om know
ledge innovation berör erfarenhets
återföring och förbättringar medan 
visual planning behandlar hur en 
process som normalt är osynlig görs 
visuell.

Visualisering av processer
En process är svårare att visualisera 
än ett produktionsflöde eftersom 
inga fysiska delar flyttas mellan pro
cesstegen. I stället är det information 
som flödar mellan delprocesserna 
och ofta inte i ett sekventiellt flöde, 
utan med en dynamik som är svår att 
lägga fast. 

För Lindbäcks Bygg innebar ned
brytningen i delprocesser och defi
nition av leveranser initiering av ett 
kontinuerligt arbete. Införandet av 
KI–VP påbörjades genom detalje
ring av befintliga aktiviteter, delpro
cesser och leveranser för att synlig
göra flödet och möjliggöra tidsupp
skattningar. Till en början var fokus 
på projekteringsprocessen med syfte 
att säkerställa leveranstider för pro
jekteringsarbetet. Projekteringen 
är och visade sig vara beroende av 

omkringliggande led i kedjan för att 
leveranstider skulle kunna säkerstäl
las. Kundval, försäljningsavtal, mate
rialinköp, och produktionstakt var 
några av parametrarna som påverkar 
projekteringsarbetet. Detaljerings
graden mellan marknad, projekte
ring, inköp och produktion visade 
sig därför ha stor betydelse för att 
interna aktiviteter och leveranser 
skulle harmonisera med det totala 
flödet. 

I ett industriellt byggande är utsik
terna till att visualisera processen 
genom att bryta ned den i delleve
ranser större. Eftersom en repetition 
finns mellan projekten kan delpro
cesser med leveranser identifieras. 
I projekteringsprocessen hos Lind
bäcks Bygg som här används som 
exempel är projekteringen nedbru
ten i över 90 delprocesser. Samtliga 
dessa är monterade på en tavla där 
tidplan, progress och aktörer fram
går. Som komplement finns endast 
en övergripande tidplan där samtliga 
byggprojekt ingår – men tavlan utgör 
projekteringens enda tidplan och 
ändras dynamiskt varje dag vid mor
gonmötet.

INDUSTRIELLT 
BYGGANDE 
ÖKAR TAKTEN
Industriellt byggande kräver integration av projektering, produktion, 
inköp och montage. Lindbäcks Bygg i Piteå har arbetat med industriellt 
byggande med modulteknik sedan 1994. Takten har stadigt ökat i 
fabriken, från två moduler om dagen före år 2000 till 10 moduler om 
dagen i dag. Och projekteringen måste hålla samma tempo, annars blir 
den en flaskhals i det totala flödet.
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Exempel på nedbrytning i 
 delprocesser: 
Vid projektstart finns en fördefinie
rad, planerad tidplan som är likadan 
för varje projekt. Beroende på pro
jektets komplexitet kan tidplanen 
sträckas ut eller dras ihop. Medel
tiden är 16 veckor.

Verktyget går att datorisera, men 
analogt format har stora fördelar. 
Ett fysiskt möte där projektledare får 
presentera läget har större påverkan 
på hela gruppen än en tidplan gömd 
i en dator. 

Från/till-matris
Ett verktyg som används för att stötta 
informationsflödet är visuell plane
ring som innehåller verktyget Från/
tillmatris. I denna listas alla aktö
rerna involverade i projekteringen på 
vinkelräta axlar och matrisen nålas 
upp i ett mötesrum. Samtliga projek
teringsmöten genomförs med Från/
tillmatrisen i fokus och har en fast 
agenda. Projektörerna som medver
kar har en stående fråga: vilken är 
den viktigaste fråga jag måste få svar 
på just nu? Och vilken annan aktör 
kan hjälpa mig svara på den frågan? 
Frågan formuleras på en lapp och 
sätts upp vid den aktör som ska svara.

Exempel på Från/tillmatris:
När projekteringen inte kan fördefi
nieras är Från/tillmatrisen ett verk
tyg som kan användas för att tidigt 
identifiera och adressera knäckfrå
gor. Fast agenda och tydliga mötes
rutiner minskar också behovet av 
protokollskrivande, vilket kan vara 
nog så tidskrävande.

Utveckling av processer
Visualiseringen av processen har som 
syfte att skapa ett kontrollerat flöde. 
Flödet innebär inte bara att enhets
tider är förutsägbara utan också att 
avvikelser synliggörs tidigt i pro
cessen. Införandet av systematise

rad kunskapsåterföring påbörjades 
med uppdatering veckovis, men gick 
efter en tid över till daglig styrning 
för att få snabbare återkoppling mel
lan funktionerna. Avvikelsehante
ring utgör i dag en del av det dagliga 
kvalitetsarbetet för samtliga led, med 
rapportering genom organisationen 
för att kontinuerligt förbättra syste
met inom företaget. Avvikelserna eti
ketteras som akuta eller som långsik
tiga förbättringsförslag.

Ständiga förbättringar
Stor variation inom projekteringen 
påverkar direkt det totala flödet med 
ryckighet och låg förutsägbarhet. För 
att utjämna variationen och få större 
förutsägbarhet analyseras projek
ten utifrån erfarenheter för kundval, 
tillval, tekniska metodval inom pro
duktion och för möjlig repetitivitet. 
I projekten kan repetitivitet beskri
vas för layout (lägenhet, våning, 
plan, byggnad, etc.) men även delsys
tem (ventilation, kommunikations
nät, tak, etc.). Identifierad repetitivi
tet mellan projekt innebär möjlighet 
till utveckling av plattformen. I Lind
bäcks plattform utvecklas kontinuer
ligt dessa fördefinitioner för tekniska 
lösningar, arbetsmoment och rutiner 
för att effektivare kommunicera med 
leverantörer, beställare och externa 
konsulter. 

Balans håller takten
Projekteringen på Lindbäcks Bygg 
har utvecklats från en projektoriente
rad projektering för varje projekt till 
ett flödesorienterat arbetsätt. Dagens 
projektering genomförs med delpro
cesser för kundanpassning, bygg
projektering och produktionsbered
ning. En flödesorienterad industriell 
projektering innebär att specialister, 
inom varje led, stämmer av takt och 
kvalitet dagligen i en process som 
återkommer för varje projekt med 

syfte att säkerställa leveranssäkerhet.
Balansen mellan visualisering och 

utveckling av projekteringsprocessen 
är avgörande för en långsiktig över
levnad. Visualiseringen stöttar det 
dagliga arbetet och hjälper teamet att 
identifiera och hålla reda på infor
mation som måste tas fram i det spe
cifika byggprojektet. De akuta avvi
kelser som kommer in ska adresseras 
inom byggprojektet. Men, om bara 
visualiseringsverktyg används kom
mer processen så småningom att bli 
inaktuell. Marknadsläget förändras 
ständigt, även om det inom byggande 
sker i relativt långsam takt. Om det 
inte finns en inbyggd utveckling av 
projekteringsprocessen, så kommer 
den över tid att bli allt långsammare 
och alltmer felriktad. 

Enligt Lindbäcks tillämpning av 
Lean så måste den taktstyrda, leve
ransfokuserade visualiseringen och 
styrningen av projekteringsprocessen 
kompletteras med en långsammare, 
mera långsiktig utveckling av den
samma. Visualiseringen och utveck
lingen har olika mål: visualiseringen 
har målet att byggprojektet ska bli 
bra, medan utvecklingen har målet 
att plattformen skall bli stabil och för
bättras. Att ha resurser och använda 
arbetssätt för både visualisering och 
utveckling samtidigt är den största 
utmaningen för att hålla projekte
ringens takt både i dag och i morgon.

TEXT: HELENA LIDELÖW,  
UNIVERSITETSLEKTOR VID ÄMNET TRÄBYGGNAD,  

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET. helena.lidelow@ltu.se.  
GUSTAV JANSSON,  

BITR. UNIVERSITETSLEKTOR VID ÄMNET BYGGPRODUKTION, 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET gustav.jansson@ltu.se 

EXPERTERNA

Visuellt
I projekte-
ringsproces-
sen hos Lind-
bäcks Bygg, 
som här 
används som 
exempel, 
är projekte-
ringen ned-
bruten i över 
90 delproces-
ser. Samt-
liga dessa är 
monterade 
på en tavla 
där tidplan, 
progress och 
aktörer fram-
går.
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VeidekkeMAX är ett industriellt koncept för bättre kva
litet, lägre kostnader och snabbare produktion. Vi tit
tar på både teknik, process, verktyg och organisation för 
att minska antalet icke värdeskapande aktiviteter. Ett 
versionstänk har introducerats för att vi över tiden ska 
kunna förfina och förbättra våra plattformar och på så 
sätt skapa mer värde för våra kunder. Under 2014 har de 
två första husen producerats i Hildedal Göteborg, där 45 
bostadsrättslägenheter har byggts. Det andra projektet 
som byggs är Traversen i Stockholm, där 230 hyresrätts
lägenheter är under produktion. Konceptets olika delar 
har använts i Veidekkeprojekt sedan 2004, men då inte 
som ett helhetskoncept där vi kombinerar vår teknik, 
process och organisationsplattform fullt ut. 

Teknikplattform (vad vi bygger)
Vi har inspirerats en hel del av bilindustrin och hur de job
bar med modularisering och plattformstänk. Utgångs
punkten har varit att hitta de byggnadsdelar som inte är 
värdeskapande för slutkunden och sedan försöka standar
disera och återanvända dessa i projekt efter projekt.  I tek
nikplattformen ingår alla byggdelar och tekniska kom
ponenter som utvecklats. Alla standardiserade bygg
delar används sedan för att konfigurera unika hus och 
produkter. Följande byggdelar har tagits fram och utveck
lats:  yttervägg, innervägg, installationsmodul, bjälklag, 
trappa, trapphus, balkong, hiss, hisschakt, stomstabilise
rande vägg och tak. 
 Installationsmodulen är hjärtat i VeidekkeMAX och 
består av en badrumsmodul kombinerad med att köket 
placeras i anslutning till modulen. Vidare medföljer 
allt elkablage med modulen och rullas ut på det mas
siva bjälklaget innan en mindre pågjutning görs. Cirka 
90 procent av allt installationsarbete tillverkas på så sätt 
i vår fabrik i Sala, vilket innebär en snabb och effektiv 
produktion på byggarbetsplatsen. I dags läget finns det 
tre olika varianter av installationsmodulen för att passa 
lägenheter av olika storlek. Den absolut viktigaste faktorn 
när vi utvecklat teknikplattformen är att den ska tillåta 

arkitektonisk frihet och därför har vi arbetat strategiskt 
med flera arkitektfirmor när vi utvecklat byggsystemet. 

Processplattform (hur vi bygger)
I processplattformen ingår Veidekkes Leaninspirerade 
arbetssätt Involvering och VDC (Virtual Design and Con
struction). Processplattformen handlar om hur vi går till
väga när vi bygger husen och där blir vårt Involverande 
arbetssätt och VDC viktiga komponenter för att skapa ett 
kostnadseffektivt, snabbt och säkert byggande. Veidekkes 
LEANbaserade Involverande arbetssätt byggs upp av tre 
bärande delar:
Teamet – För ökat engagemang och delaktighet. Det 

Involverande arbetssättet tar sin utgångspunkt från ett 
coachande ledarskap och en teamkänsla, där vikten av 
att sätta gemensamma mål är avgörande. Det handlar 
om att engagera alla i projektet, och på så sätt ta till
vara all den kunskap och de idéer som finns hos medar
betarna, leverantörer och kunder. 

VDC (Virtual Design and Construction) –  För ökad för
ståelse och minimering av fel. VDC är ett arbetssätt där 
vi på ett effektivt sätt drar nytta av virituella modeller 
genom hela byggprocessen. Arbetssättet är hämtat från 
Stanford University (CIFE). 

Involverande planering (Last Planner System) – För 
ökad produktivitet och minskat spill. Involverande pla
nering är en planeringsmetodik inspirerad av Last Plan
ner System (Lean Construction Institute). Planering 
sker i fyra planeringshorisonter, förankras med dem 
som ska utföra aktiviteterna och planeringen följs kon
tinuerligt upp. 

Det handlar om ETT enhetligt arbetssätt från idé till fär
digt projekt! Vårt Involverande arbetssätt skapar rätt för
utsättningar för ökad kontroll och styrning av produktio
nen. Genom att alla aktörer i projektet vet vilka aktivite
ter som ska utföras och får vara med och påverka, främjas 
samordningen i projektet. Det handlar om att alla ska få 
chansen att påverka sin egen arbetssituation, vilket leder 

ETT ENHETLIGT 
ARBETSSÄTT ÖKAR 
KUNDNYTTAN
Genom VeidekkeMAX får vi ett enda enhetligt arbetssätt från idé 
till färdigt projekt. Ett helhetsgrepp där vi över tiden kan minska 
kostnader och öka kundnyttan. 
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EXPERTERNA

till ett ökat engagemang och ansvarstagande.
 Arbetssättet syftar också till att uppnå bättre ordning 
och reda på byggarbetsplatsen. En bättre planering och 
samordning leder till ett jämnare arbetstempo, vilket i 
sin tur minskar antalet skador och olyckor. Målet med 
arbetssättet är inte att arbetet ska utföras snabbare, utan 
genomföras på ett smartare sätt med hjälp av medarbe
tarnas, leverantörernas och kundernas involvering.

Verktygs- och organisationsplattform (vilka verk
tyg används och vilka bygger) – Ett dedikerat team har 
utsetts för att över tiden förbättra och utveckla både tek
nik och processplattform. Vi har introducerat en ny mul
tihantverkare som ska kunna hantera installationsmo
dulens alla moment, det vill säga montage av modul, fär
digställande av installationsarbete och färdigställande 
av allt kvarstående arbete runt modulen (gjutning schakt 
med mera). Multihantverkaren innebär att vi minskar 
onödig väntan som uppstår när olika yrkes kategorier 
måste vänta på att föregående yrkesgrupp ska färdig
ställa sina moment. Nu blir det ett bättre flöde, vilket 
innebär att icke värdeskapande tid minimeras. Väntan 
som uppstår vid överlämningar mellan olika yrkeskatego
rier kan ibland vara kostsamt i vanlig produktion. Samti

digt handlar det om att rätt ITverktyg används för att få 
kontroll på informationsflödet från utveckling till färdigt 
hus. Några av de verktyg som vi använder är Vico Office, 
Navis Works, Revit och Sketchup. 
 Genom att vi ökar kontrollen på vad vi bygger och hur 
vi sätter samman byggdelarna minskar vi kostnaden för 
fel. Med en ökad andel prefabricerade byggdelar och 
fokus på process minskar vi också den totala byggtiden, 
det vill säga vi binder kapital kortare tid. Med standardi
sering av gränssnitt och byggdelar ökar volymerna, vil
ket i sig ger inköpsfördelar. Genom VeidekkeMAX kan vi 
också ta en större del av värde kedjan genom att en rad av 
byggdelarna kan produceras i  Veidekkes fabrik i Sala. 
 Det handlar helt enkelt om ett helhetsgrepp, där vi över 
tiden kan minska våra kostnader och öka kundnyttan! 

EMILE HAMON OCH STEFAN SÖDERBERG, VEIDEKKE 
emile.hamon@veidekke.se, stefan.soderberg@veidekke.se

Hos Tyréns finns landets skarpaste kompetens för strategiska 
frågor inom dricksvatten samt dag- och spillvatten. Ledningsteknik, 
hydrogeologi, processteknik, miljöfrågor, ekonomi och juridik är 
exempel på några specialområden.
 Tyréns forskarsamarbete, breda kompetens och passion  
för samhällsbyggande ger goda förutsättningarför att  
gemensamt ta fram säkra och hållbara lösningar.

Besök oss på www.tyrens.se
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Nyckeln till rationell produktion baserad på virtuella modeller för 
anläggningsbyggnad går via ett välfungerande positioneringssystem. 
Senaste decenniets erfarenheter visar att det finns stora besparingar 
att göra för enskilda aktörer, projekt och med rätt angreppssätt för hela 
samhället. Har vi råd att låta bli?

VAR I SVERIGE 
FINNS VAD? 
JUST NU. 
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Modellbaserad projektering och pro
duktion ger nya vinster för samhälle 
och miljö. Genom att använda sig 
av den nya tekniken har Trafikver
ket öppnat möjligheter för uppdrags
givare att spara såväl på kapital som 
tid. Genom ett nytt sätt att arbeta 
kan framtiden bli hållbarare, BViV 
kan vara ett exempel på hur vi kan 
lyckas.

Erfarenheter och utmaningar för 
industriellt byggande i anlägg-
ningsbranschen
Anläggningsbranschen har under 
det senaste decenniet tagit flera stora 
steg mot en mer renodlad industriell 
produktion. Det som starkt bidragit 
till utvecklingen är övergången från 
en traditionell tvådimensionell rit
ningsbaserad process till en virtuell 
modellbaserad process.  

Genom att först skapa en virtuell 
modell av det som ska byggas, fram
träder en ny helhetsbild av slutpro
dukten och därmed helt nya möjlig
heter att beskriva och planera det 
arbete som krävs för att nå den. Den 
virtuella miljön skapar också förut
sättningar för en förbättrad samord
ning mellan olika teknikområden vil
ket ökar möjligheten att i ett tidigt 
skede, identifiera och åtgärda even
tuella brister i den tänkta lösningen.

En springande punkt i modell
baserad projektering och produktion 
är möjligheten att effektivt överföra 
den verkliga miljön till den virtuella 
och vice versa. 

Den tekniklösning som öppnade 
för detta är realtidsmätning mot de 
globala satellitnavigeringssystemen 
(GNSS). Genom att etablera ett antal 
fast monterade GNSSmottagare, så 
kallade referensmottagare, i anslut
ning till projektområdet möjliggörs 
mätning med en osäkerhet på endast 
ett par centimeter i plan och höjd.

Det finns en del fallgropar relate
rade till de sätt man etablerar de fasta 
referensmottagarna på, som kan för
anleda flaskhalsar i produktionen 
och merkostnader för samhället. 

Både konsulter och entreprenörer såg 
tidigt att det fanns både ekonomiska 
och konkurrensmässiga fördelar med 
att använda GNSS teknik i anlägg
ningsprojekt. Internationella studier 
visar att övergången till GNSSteknik 
och maskinstyrning bidrar till mins
kade kostnader för personal i pro
duktionen med upp till 60 procent 
jämfört med traditionella arbets
metoder. Därtill ska läggas att både 
kapitalkostnaden för maskinparken 
och bränsleförbrukningen kan redu
ceras med upp till 30 procent vid 
användningen av tekniken.

I många projekt etablerade varje 
aktör referensmottagare för att täcka 
det egna behovet av positionering, 
vilket medförde att det inom ett och 
samma projekt fanns flera paral
lellt löpande positioneringslösningar 
som var och en representerade sin 
egen dialekt av de aktuella koordi
natsystemen. Där aktörerna etable
rade sitt eget positioneringssystem 
uppstod friktionsytor mellan bestäl
lare och utförare, men även utförare 
emellan. Friktionsytorna hade bland 
annat ursprung i otydligheten i vem 
som ansvarade för realiseringen av 
 koordinat systemen, utstörning av 
kommunikationen av varandras mot
tagare och vilken av positionerings
lösningarna som skulle användas vid 
kontroll och uppföljning av produk
tionen. 

2003 anlitades en grupp med tek-
niska lantmätare från WSP av Tra-
fikverket för att ta fram en lösning 
för positionering i projektet Bana 
Väg i Väst (BViV). BViV omfattade 
ny produktion av en dubbelspårig 

järnväg och en fyrfältsväg de 75 kilo-
metrarna mellan Göteborg och Troll-
hättan. Projektet är placerat i ett 
område med mycket besvärliga för-
utsättningar, dels på grund av dess 
delvis urbana placering men även på 
grund av rådande markförhållanden.

Att låta varje aktör etablera sitt 
eget system för positionering ansågs 
våghalsigt och detta ville man und
vika, men Trafikverket såg för
delar na med de produktionsmeto
der som aktörerna använde och var 
intresserat av att skapa förutsätt
ningar för storskalig användning av 
dem. Huvudmålet i WSP:s uppdrag 
blev att hitta en lösning som gav för
utsättningar för en storskalig indu
striell produktion utan de friktions
ytor som tidigare gett upphov till led
tider och flaskhalsar i produktionen. 
Detta utan att göra avkall på tillgäng
lighet och mätosäkerhet. Trafikver
ket ställde även krav på att den lös
ning som togs fram skulle vara natio
nellt skalbar och därmed användbar 
för hela myndighetens åtagande.

Den lösning WSP tog fram benämns 
i dag Projektanpassad Nätverks-RTK 
(Pa-NRTK) och BViV utgjorde pilot-
projekt för utvärdering. Den natio-
nella skalbarheten löstes genom att 
utgå från Lantmäteriets SWEPOS-
system. Pa-NRTK halverade använ-
darnas mätosäkerhet jämfört med 
den ordinarie SWEPOS-tjänsten 
genom att minska avståndet mellan 
referensstationerna. Tillförlitlighe-
ten ökades genom att förse alla sys-
temets komponenter med redundans 
och en kontinuerlig övervakning. 
Trafikverket tog tidigt ställning till 

EXPERTERNA

Följande artikel återger erfarenheter från ett pilotprojekt för storskalig 
 produktion av infrastruktur baserad på GNSSteknik. Artikeln visar på det 
ansvar beställande organisationer har för att få till den lösning som är mest 
gynnsam ur ett samhällsperspektiv och innehållet kan ses som en reflektion 
kring innovation på en fri marknad.

Utveckling av positioneringssystem för 
anläggningsbyggnad
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att alla dataströmmar från projektets 
referensstationer skulle hållas öppna 
även för andra användare av huvud-
systemet SWEPOS. Ett beslut som 
gjorde att gränsen mellan projektet 
och övriga samhällsaktörer försvann 
och att alla aktörer som mäter med 
SWEPOS gör det med samma låga 
mätosäkerhet som i projektet.

Erfarenheter från Bana Väg i Väst
2013 invigdes den nya vägen och 
järnvägen mellan Göteborg och 
Trollhättan. Projektet levererades 
inom uppsatta tids och ekonomiska 
ramar, trots mängden aktörer och 
de svåra förhållandena som rådde 
för projektet. Pilotprojektet för Pa
NRKT har varit något av en kickstart 
för storskalig användning av maskin
styrningsutrustning i Sverige. Vid 
produktionstoppar pågick samtidig 
produktion med upp till 250 maski
ner i projektet, vilket är ett rekord 
nationellt och inte minst internatio
nellt. 

Användarnas erfarenheter avse
ende nyttjande av PaNRTK sam
lades in i en intervjuserie i projek
tets slutskede. Resultatet från dessa 
visade att man, genom etableringen 
av en gemensam positioneringslös
ning, skapat en trygghet i projektet, 
då man gett alla aktörer en gemen
sam och beslutad bas att stå på. Den 
gemensamma positioneringslös
ningen hade öppnat för fri rörlighet 
för alla aktörer inom projektet vilket 
var speciellt uppskattat av dem som 
samtidigt arbetar i flera entrepre
nader såsom maskinförare, projekt
ledare och olika typer av mätnings
specialister. Informationsutbytet 
mellan olika aktörer inom projek
tet hade förenklats påtagligt då all 
data samlades in med ett och samma 
system som bas. Detta ska jämföras 
med tidigare situation där aktörer
nas egna positioneringssystem resul
terade i olika dialekter av projek
tets koordinatsystem. Resonemanget 
om förenklat utbyte kan även över
föras till utbytet av data externt, med 
kommuner och andra aktörer som 

är lokaliserade i anslutning till pro
jektet, då de är indirekta användare 
av samma positioneringstjänst vid 
användning av SWEPOS. Produktivi
teten i projektet hade ökat i alla pro
jektfaser genom kortare ledtider och 
automatisering av byggprocessen. 
Möjligheten till skiftarbete gjorde 
att stilleståndstiden för vissa maski
ner kunde minskas och kostnaden 
för stillestånd reduceras. Vidare upp
levde beställarorganisationen möjlig
heten att ställa högre krav på utföra
rens dokumentation där produkten 
överensstämmer med projekterad 
handling samt på dokumentatio
nen av utfört arbete. De ökade kra
ven ledde till nya produktionsmeto
der, effektivare än tidigare och med 
ett bättre resultat. En annan erfaren
het från pilotprojektet var att man 
med en gemensam positionerings
lösning kan arbeta mer som ren
odlade beställare och fokusera på 
beställningar, kontroller samt upp
följning av leveranser. 

Förenklade rutiner för mätnings
teknik, förändrad beställarroll och 
en förhöjd produktivitet har resul
terat i ekonomiska och miljömäs
siga besparingar. Trafikverket skattar 
besparingarna i den egna mätorga
nisationen till 32 miljoner i projektet. 
Detta avser bland annat kostnader 
för underhåll av projektets traditio
nella stomnät. De stora besparing
arna ekonomiskt och miljömässigt 
görs dock inte i beställarorganisatio
nen utan finns på entreprenadsidan 
och kan i projektet utan vidare skat
tas till tresiffriga belopp i miljoner 
kronor.   

Diskussion
Framgångsfaktorerna för framdrif
ten i BViV ligger i kombinationen av 
modellbaserad projektering, maskin
styrning och en gemensam bas för 
positionering. Erfarenheter från 
pilotprojektet visar att den gemen
samma basen skapar trygghet, öpp
nar för fri rörlighet, förenklar infor
mationsutbytet, ökar produktivite
ten, förbättrar slutprodukten, öpp

nar för industriell produktion och 
innovativa produktionsmetoder, ger 
beställaren möjlighet att agera mer 
som en renodlad beställare samt spa
rar pengar och miljö. PaNRTK ger, 
förutom en lösning för det enskilda 
projektet, även en lösning för hela 
etableringsområdet. Alla aktörer får 
därigenom förbättrade förutsätt
ningar för positionering.

Det bör noteras att det som till 
stor del drivit på det industriella tän
kandet inom anläggningsbranschen 
är möjligheten till ekonomisk vin
ning och lösningar som ger enskilda 
aktörer konkurrensfördelar. I grund 
och botten så är det kontraktet mel
lan utförare och beställare som styr 
vad som ska utföras eller produce
ras och där ingår inte att utföra mer 
än det kontrakterade. Positionerings
lösningar som endast etableras för 
en enskild aktörs behov, är ett typ
exempel. Baserat på dessa fram
gångsfaktorer, väcks frågan: varför 
etableras inte PaNRTK för alla pro
jekt? Svaret är inte helt enkelt att 
ge. Kostnadsaspekten och behoven i 
de individuella projekten är bara ett 
svar. Risken med detta resonemang 
är att man inte ser till hela samhället 
och det totala behovet som gemen
samt behöver täckas. Det är tydligt 
att man inte kan lita på att markna
den själv löser detta, här krävs att 
beställarorganisationer tar initia
tiv och tillhandahåller resurser. Tra
fikverket i fallet BViV, agerade ur ett 
samhällsperspektiv och tog ansvar 
för utvecklingen av en öppen positio
neringslösning vilken föranlett stora 
besparingar både ekonomiskt och 
miljömässigt. Det finns en stor poten
tial i att ge hela samhället möjlighet 
att ta del av samma framgångsfakto
rer som erhölls i pilotprojektet BViV.

 

TEXT: JOHAN VIUM ANDERSSON, TEKN.DR. GEODESI , WSP 
SAMHÄLLSBYGGAND, johan.vium@wspgroup.se

”Resultatet från intervjuerna visade att man, genom 
etableringen av en gemensam positioneringslösning, 
skapat en trygghet i projektet, då man gett alla aktörer 
en gemensam och beslutad bas att stå på.”
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Att man som närboende ska bere-
das möjlighet att yttra sig över en 
bebyggelse som medför avvikelse 
från en detaljplan är en regel som har 
funnits med relativt länge i svensk 
rätt. Den fanns redan i gamla plan- 
och bygglagen och regeln är i princip 
oförändrad i den nu gällande plan- 
och bygglagen. Med tanke på att det 
är relativt vanligt att bebyggelse pro-
jekteras som strider emot en detalj-
plan så är de så kallade grannlags-
yttrandena ofta förekommande. 

När detta yttrande inkommer i 
ärendet så innehåller det allt som 
oftast ett ställningstagande i frågan 
om byggnationen, antingen är man 
som granne för eller emot. Om man 
skulle vara positivt inställd, det vill 
säga att man inte har något att erinra 
mot byggnationen, så medför det 
normalt sett att det finns möjlighet 
att meddela bygglov för byggnads
nämnden. 

Det som jag har utgått ifrån är att 
om man inte motsätter sig bygg-
lovet utan är positivt inställd så har 
detta en verkan som gäller genom 
hela ärendet. Man ska enligt denna 
uppfattning, som jag tror mig dela 
med många andra aktörer på områ-
det, inte kunna ändra sig utan har 
man sagt ja så gäller det. Nu har dock 

Högsta Domstolen i ett nyligen publi-
cerat avgörande dock kommit till 
rakt motsatt slutsats. 

Målet, Högsta Domstolens avgö
rande den 12 juni 2014 i målet T 5554
13 (NJA 2014 s. 445), rör i korthet en 
situation där ett antal grannar i ett 
yttrande förklarat sig inte motsätta 
sig en byggnation. När bygglov sedan 
väl meddelades så kom beslutet dock 
att överklagas till Mark och miljö
domstolen. Den sistnämnda dom
stolen avslog dock överklagandena 
då de menade att klagandena inte 
hade rätt att överklaga, vilket även 
Mark och miljööverdomstolen höll 
med om. Detta då grannarna ju tidi
gare varit positivt inställda till bygg
nationen. 

Högsta Domstolen konstarar dock 
i sitt avgörande inledningsvis att 
även om man har yttrat sig positivt 
kring ett bygglov så har man rätt att 
överklaga det. Den så kallade talerät-
ten påverkas inte av grannyttrandet. 
Vidare klargör domstolen att efter-
som yttrandet i sig inte kan anses 
utgöra ett slutligt ställningstagande i 
juridisk mening vad gäller frågan om 
bygglov så är man inte bunden av vad 
som angetts i yttrandet. Man har där-
för i Mark- och miljödomstolen möj-
lighet att ändra sig och vara emot en 

byggnation. Först där och då blir man 
bunden av sin inställning och kan 
inte ändra sig igen i högre instans. 

Avgörandet får enligt min uppfatt-
ning ses som klart oroväckande på 
bygglovsområdet. Många parter har 
under lång tid i princip utgått från att 
man är bunden vid sitt godkännande 
till en byggnation. När detta visat sig 
inte vara fallet så öppnar sig helt nya 
möjligheter för närboende att över-
klaga ärenden. Detta är extra proble-
matiskt i större omfattande projekt 
som ofta drar ut på tiden. Om opi-
nionen svänger kring ett projekt så 
kan den medvind som det haft tidi-
gare snabbt förbytas till motvind då 
en massa överklaganden inkommer. 
Detta är i grunden kontraproduktivt 
och inträffar dessutom på ett rätts-
område som redan lider av ständiga 
överklaganden och en process som 
trots flera försök till ändringar fort-
farande är mycket tidsödande. Det är 
inte vad Sverige behöver i tider med 
för lite byggande på många platser i 
landet. En lagändring i denna del får 
därför anses vara i högsta grad moti-
verad.    

TEXT: VIKTOR FALKENSTRÖM, ADVOKAT,  
HAMILTON ADVOKATBYRÅ I KARLSTAD 

viktor.falkenstrom@hamiltonkarlstad.se

Svängiga besked skapar 
 osäkerhet vid bygglov

Viktor Falkenström 
advokat, Hamilton Advokatbyrå 

DEBATT
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35 000 vägföreningar med cirka 1,4 miljoner hushåll kräver en ändring 
av anläggningslagen efter finländsk modell.

FINSK MODELL 
VISAR VÄGEN 
I SVENSK 
TERRÄNG

T vå tredjedelar av det 
svenska vägnätet utgörs av 
enskilda vägar som sköts av 
förtroendevalda ledamö

ter i olika former av vägföreningar. De 
lantmäteriförrättade samfällighets
föreningarna har ett starkt lagstöd i 
sin verksamhet och kan uttaxe ra de 
medel som behövs för vägens skötsel 
av sina medlemmar. Detta sker enligt 
de andelstal som varje fastighet har i 
vägens drift och som ska finnas regist
rerat i Fastighetsregistret. 
 Riksförbundet Enskilda Vägar 
(REV) har 11 000 medlemsförening ar 
och arbetar bland annat för att stödja 
vägföreningarna och föra fram deras 
önskemål och krav till beslutsfat
tare. En mycket stor källa till miss
nöje är regelkrånglet när andelstalen 
för en fastighet behöver ändras. Näs
tan alla, hela 95 procent av de tillfrå
gade i en stor enkätundersökning, vill 
ha Finlands modellen införd även här 
i Sverige. 

Vad är då Finlandsmodellen?
Vid samhällsbyggardagarna i Stock
holm i oktober deltog våra nordiska 
grannar. Från Finland deltog lant
mäteri ingenjören Mikael Still från 

Södra Finlands lantmäteribyrå i Lojo. 
Han berättade om hur vägförrätt
ningar handläggs i Finland. Det är 
stora likheter med svenska anlägg
ningsförrättningar för vägar, men det 
finns även avvikande delar. 

En sak som skiljer sig från det 
Svenska systemet är att i Finland 
ansvarar föreningarna själva för änd
ringar av andelstalen i vägens drift 
och kan även ta in nya medlemmar. 
Andelstalen och deltagande fastig
heter registreras inte i deras fastig
hetsregister utan det är förening
arna (väglaget) som själva ansva
rar för andelstalsförteckningarna för 
vägens skötsel. Enligt finsk lag har 
väg del ägare rätt att få andelstalen 
omprövade på väglagets stämma, ifall 
andelstalen varit i kraft minst fem år. 

Till sin hjälp har föreningarna 
andelstalen i den ursprungliga för
rättningen samt en handbok med 
anvisningar hur beräkningen av 
andelstalen bör göras. Om någon fas
tig hets ägare är missnöjd med väg
lagets beslut om fastställande av 
andelstal kan denne vända sig till en 
kommunal ”vägnämnd” för att få sitt 
andelstal prövat och om fastighets
ägaren fortfarande är missnöjd kan 

vägnämndens beslut överklagas till 
jorddomstolen. Antalet överklagan
den är lågt i Finland och Mikael Still 
anser att regelverket fungerar rätt bra 
i dessa delar.  

Finlandsmodellen i Sverige – 
lokalt ansvar för andelstals-
förteckningarna
Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) 
arbetar för att det finländska syste
met med lokalt ansvar för andelsta
len även införs i Sverige, och lämnade 
förra hösten in ett förslag till ändrad 
lagstiftning till Justitiedepartementet. 
Hela förslaget finns att läsa på www.
revriks.se under ”Publikationer”. De 
viktigaste motiven för förändringen är 
följande:
• Anläggningslagen har nu funnits i 

40 år. Före anläggningslagens till
komst år 1974 bildades cirka 31 500 
vägföreningar och vägsamfällighe
ter enligt enskilda väglagen. Dessa 
fungerar i dag som samfällighets
föreningar och anläggningslagens 
regler gäller. Trots att dessa väg
föreningar är mer än 40 år gamla, 
och således borde ha helt inaktuella 
andelstal, är det endast cirka 3 500 
(11 procent) som omprövats enligt 
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FINSK MODELL 
VISAR VÄGEN 
I SVENSK 
TERRÄNG

anläggningslagens regler. Detta 
tyder på att den metod som lagstifta
ren valt för omprövning av andelstal 
i anläggningslagen inte fungerar. 

• Kvaliteten i Fastighetsregistret är låg 
vad gäller andelstalen. Stora bris
ter förekommer, allt från att inget 
andelstal alls är registrerat, till att 
bara vissa av gemensamhetsanlägg
ningens fastigheter har registrerat 
andelstal. Ett slopande av att regist
rera andelstalen skulle således höja 
registerkvaliteten. 

• Nuvarande metod i anläggnings
lagen för omprövning av andelstalen 
är alltför resurskrävande. Om alla de 
15–20 000 föreningar med otidsen
liga andelstal skulle ansöka om änd
rade andelstal, så skulle det behövas 
i storleksordningen 100 lantmätare 
som arbetar i 10 år för att ompröva 
dessa. Dessa resurser finns inte och 
kommer inte att finnas i framtiden 
heller. 

• Vägföreningarna anser att Lantmä
teriets avgifter för att ändra andels
talen är oacceptabelt höga. Många 
föreningar avstår från att registrera 
sina ändrade andelstal (överens
kommelse 43 §, och beslut av styrelse 
24a § Anläggningslagen) i Fastighets
registret på grund av kostnaderna. 

Konsekvensanalys av föreslagen 
ändring
• Samtliga gemensamhetsanlägg

ningar i Sverige som förvaltas av en 
samfällighetsförening kan inom ett 
år få legala andelstal.

• Andelstalen i gemensamhets
anläggningarna kan i framtiden 
anpassas kontinuerligt efter verk
liga förhållanden på ett enkelt sätt 
utan stora kostnader. 

• Lantmäteriets arbete med ompröv
ningar och registrering av andelstal 
minskar och den lediga kapaciteten 
kan användas för att pröva de fall 
då delägare i gemensamhetsanlägg
ning är missnöjd med det andels
tal som föreningen beslutat för fas
tig heten.

• Den privata marknad som i dag hjäl
per föreningar med beräkningar 
av andelstal kan fortsätta att till
sammans med Lantmäteriet ge för
eningar underlag inför beslut om 
andelstal.  

• Arbetet med att ajourhålla andels
talen i Fastighetsregistret upphör 
och Lantmäteriet kan i stället priori
tera att alla fungerande gemensam
hetsanläggningar är registrerade 
i Fastighetsregistret med rätt del
ägande fastigheter.

• Köpare av fastighet kan få infor
mation från fastighetsregistret om 
en fastighet deltar i en gemensam
hetsanläggning som förvaltas av 
en samfällighetsförening. Aktuellt 
andelstal finns hos samfällighets
föreningen.

Med hjälp av Finlandsmodellen där 
föreningarna själva fattar beslut om 
fördelning av kostnaderna skapas 
en del direkta fördelar för en positiv 
landsbygdsutveckling. Föreningarnas 
sammantagna lantmäterikostnader 
för nya och ändrade andelstal under 
2012 har bedömts till cirka 25 miljoner 
kronor. En enkätundersökning bland 
landets vägföreningar gav det positiva 
svaret att dessa pengar, vilka skulle 
frigöras med nya lagregler, till mer än 
80 procent skulle gå till underhåll och 
andra förbättringar av vägarna.

TEXT: NILS BLOHM, RIKSFÖRBUNDET ENSKILDA VÄGAR 
nils.blohm@revriks.se
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BYGGKRAVS-
UTREDNINGEN 
MISSAR MÅLET
Den definition av termen kommunala särkrav som används av Byggkravs
utredningen är för snäv för att vara riktigt meningsfull för det industriella 
byggandet. De förbättrade förutsättningarna för industriellt byggande som 
utlovats till följd av de lagändringar som träder i kraft vid årsskiftet riskerar 
därför till stor del att utebli. 

I december 2012 lämnade Bygg
kravsutredningen sitt betän
kande ”Ökat bostadsbyg
gande och samordnade miljö

krav – genom enhetliga och förutsäg
bara byggregler”. Ett av de centrala 
argumenten i utredningen är att 
kommunala särkrav, krav beträf
fande byggnaders tekniska egenska
per, som kommuner ställer på nivåer 
som i varierande utsträckning är mer 
långtgående än Boverkets byggreg
ler, riskerar att splittra upp landet 
i olika delmarknader. Utredningen 
menar att en splittrad marknad med 
olika kommunala krav minskar lön
samheten för till exempel industriellt 
byggande och incitamenten för att 
utveckla industriella koncept.

Två grundläggande brister
Som en konsekvens av Byggkravsut
redningens förslag träder en lagänd
ring i kraft 1 januari 2015 som förbju
der kommuner från att ställa egna 
krav på ett byggnadsverks tekniska 
egenskaper vid planläggning, andra 
ärenden enligt plan och bygglagen 
eller i samband med genomförande 
av detaljplaner. Lagstiftarna menar 
att man med den här lagändringen 
avsevärt förbättrar förutsättning
arana för det industriella byggan
det genom att skapa en nationell för
utsägbarhet och jämlikhet i kommu
nernas myndighetsutövning. 

Som forskargrupp inom indu

striellt byggande ställer vi oss frå
gan: stämmer verkligen detta? Kom
mer förutsättningarna för industri
ellt byggande verkligen att förändras 
så markant som man från statligt håll 
vill påskina? Därför frågade vi fem 
industriella byggföretag hur de ser 
på särkravsproblematiken. Företagen 
arbetar med standardiserade bygg
system som är konfigurerbara inom 
vissa gränser, men inte med stan
dardprodukter som exempelvis kata
loghus. 

Studien har nyligen även publi
cerats i en vetenskaplig artikel med 
titeln: ”Exploring industrialised 
housebuilders’ perceptions of local 
requirement setting – an institutio
nal logics perspective.” (http://www.
arcom.ac.uk/docs/proceedings/
ar201411331142_Viking_Lide
low.pdf) Studien visar att industri
ella byggare ser två grundläggande 
brister med den definition av ter
men kommunala särkrav som Bygg
kravsutredningen arbetat utefter.

För en industriell byggare är alla 
externa krav som försvårar eller 
omöjliggör användandet av deras 
byggsystem att betrakta som särkrav. 
Därav följer naturligt att en industri
ell byggare med ett hårt standardi
serat koncept upplever fler särkrav 
än en vars koncept är mindre hårt 
standardiserat. Det är därför inte 
meningsfullt att, som Byggkravsut
redningen gjorde, försöka definiera 

kommunala särkrav enbart utifrån 
hur de relaterar till Boverkets bygg
regler. 

För att kunna möjliggöra en, för 
industriella byggare, värdeskapande 
dialog måste definitionen av termen 
särkrav ta hänsyn till att det finns 
väsentliga skillnader mellan olika 
byggsystem och att det som uppfattas 
som ett särkrav av en industriell byg
gare inte nödvändigtvis görs så av en 
annan.

Medvetna särkrav kan redan 
 hanteras
Den andra, betydligt mer oroande, 
bristen i Byggkravsutredningens 
definition är att den begränsar sig till 
frågor som rör byggnaders tekniska 
egenskaper. Den stora merparten av 
utredningens betänkande ägnas åt 
att diskutera energi och tillgänglig
hetsfrågorna. Resonemangen utgår 
ifrån att särkrav uteslutande är pro
dukter av medvetna val från kommu
nernas sida. 

De industriella byggarna vi talat 
med menar dock att det medvetna 
särkravsställandet är av underord
nad betydelse. De menar att för med
vetna särkrav så finns det ingen 
nämnvärd skillnad mellan effek
ten dessa får för traditionella respek
tive industriella byggare. Industri
ella byggare kan nämligen använda 
sig av konfigurering av olika standar
diserade komponenter för att hantera 
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mindre variationer i slutproduktens 
specifikationer. Dessutom har alla 
fem tillfrågade företag redan utveck
lat uttalade strategier för att hantera 
variationer som följer av medvetna 
särkrav. 

En strategi går ut på att helt enkelt 
avsäga sig projekt som uppfattas som 
för extrema, en annan att genom 
ständiga marknadsundersökningar 
driva sin produktutveckling enligt 
minsta gemensamma nämnarprin
cipen.

Begreppet särkrav är mycket 
vidare
På det hela taget känner de fem till
frågade företagen sig inte särskilt 

drabbade av det medvetna sär
kravsställandet, åtminstone inte i 
förhållande till traditionella byg
gare. Däremot framhäver de att 

det finns en annan typ av kommu
nalt särkravsställande, som Bygg
kravsutredningen fullständigt bort
sett ifrån; nämligen det tolkande 
särkravsställandet. Det fanns vis
serligen intentioner i direktivet till 
Byggkravsutredningen att beakta 
även ett tolkande perspektiv, men 
detta valde utredarna att lägga liten 
vikt vid. Oavsett detta så kvarstår 
faktum att utredningen är begrän
sad till tolkningar av just Boverkets 
byggregler. Utgående från perspek
tivet att alla krav som försvårar eller 
omöjliggör användandet av ett spe
cifikt byggsystem är särkrav, menar 
dock våra fem industriella byggare 
att tolkande särkravsställande är ett 
mycket vidare begrepp än så. Bover
ket gjorde 2011 en sammanställning 
av nationella mål, planer och pro
gram av betydelse för fysisk sam
hällsplanering. Man identifierade att 
28 nationella myndigheter tillsam
mans ansvarar för runt 100 sådana 
mål, varav drygt 40 kan betecknas 
som övergripande. Därutöver till
kommer nationella strategier, planer 
och program samt strategier och ini
tiativ på EU och internationell nivå. 

Allt detta plus svensk lagstiftning 
har kommunernas tjänstemän att 
förhålla sig till i sitt myndighetsut
övande och med bakgrund av dessa 
riktlinjers abstrakta karaktär före
faller det naturligt att de måste tol
kas i en eller flera instanser 
för att kunna konkre
tiseras till en rimlig 
nivå. Som ni för
står av resone
manget ovan 
är det näst 
intill omöj
ligt för en 
industriell 
byggare att 
förutsäga hur 
dessa tolk
ningar, när de 
letat sig ner till 
ett enskilt bygg
projekt i en specifik 
kommun, kommer att ta sig 
uttryck.

Kravtypen är viktigare än 
 kravnivån
Tolkande särkravsställande, till skill
nad från medvetet, innebär att det 
är kravtypen i sig snarare än dess 
kravnivåer som varierar. Till skill
nad från ett par kilowattimmar per 
kvadratmeter och år hit eller dit, vil
ket hade kunnat hanteras med hjälp 
av produktutveckling och konfigure
ring, rör det sig här i stället om krav 
som är mycket svårare att förutsäga 
och hantera. Ofta handlar det om 
förskrivanden av specifika tekniska 
lösningar som inte ingår i de indu
striella byggarnas byggsystem. En 
annan vanlig typ av tolkande särkrav 
är specificering av utformning, mått
sättning, monteringslösning och/
eller placering av enskilda byggnads
detaljer vilka inte heller möjliggörs 
fullt ut av de industriella byggar
nas byggsystem. De tolkande kraven 
slår dessutom betydligt hårdare mot 
industriella byggare än mot traditio
nella eftersom en industriell konfigu

reringsstrategi inte fungerar. Tradi
tionella byggare kan däremot värja 
sig från denna typ av variation till 
exempel med hjälp av ÄTAhantering 
utan försämrade ekonomiska förut
sättningar för egen del, men dock 

med ett tydligt genomslag på 
slutkostnaden för bru

karna. Det bör dock 
poängteras att 

till skillnad från 
avsiktliga krav 
gällande bygg
naders tek
niska egenska
per, där kom
munernas lag

stödda mandat 
att ställa egna 

krav kan ifråga
sättas, så är kom

muner inom grän
sen för sitt myndighets

utövande, med stöd av Plan 
och bygglagen i sin fulla rätt att 
hävda sina tolkade särkrav.

Slutsatsen måste alltså vara att 
Byggkravsutredningen gjorde en 
alldeles för snäv ansats för att vara 
meningsfull för det industriella byg
gandet. Vi kan även konstatera att 
om man ska tro de industriella byg
garna vi frågat så medför de kom
mande lagändringarna att medve
tet särkravsställande, som de redan 
utvecklat strategier för att hantera, 
kommer att förbjudas medan tol
kande särkravsställande, som fort
sätter att förorsaka dem besvär, till
låts fortgå helt obehindrat. Därför 
menar vi att de förbättringar för det 
industriella byggandets förutsätt
ningar som utlovats stor del kommer 
att utebli.

TEXT: ANDERS VIKING, CIV.ING. ARKITEKTUR,  
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET. 

FOTO: THINKSTOCK
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INDUSTRIALISERING 
UTIFRÅN TEKNIK-
KONSULTERS SYNVINKEL

Industrialisering förknippas ofta med effektiviseringssatsningar i entre
prenörsledet. Men alla företag producerar något. Betraktar vi industriali
seringen som en effektiviseringsstrategi bör den också kunna appliceras 
på konsultföretag. Den här artikeln beskriver hur teknikkonsulter kan 
industrialisera sin verksamhet genom plattformstänk och modularisering. 

Forskning säger att utgångs
punkten för produktutveck
ling är kundbehoven, utifrån 
vilka funktionella egen

skaper identifieras. Dessa ligger till 
grund för tekniska lösningar till vilka 
arbetsprocesser kopplas. Figur 1 illus
trerar hur denna successiva process 
teoretiskt kan se ut, där produkt
definitionen utmynnar i en produkt
design som kan realiseras i produk
tion. 

Översättning av kundbehov till 
funktionella krav
Sambandet mellan kundbehov och 
funktionella krav kan beskrivas som 
produkterbjudandet eller ett före
tags produktportfölj. Skillnaden mel
lan industrialiserad produktutveck
ling och traditionell, är att kundbe
hoven är relaterade till ett kundseg
ment i stället för en specifik kunds 
önskemål. I traditionell projektering 
gäller det att redan i anbudskedet 
identifiera kundens behov och där
ifrån utveckla de funktionella kraven 
i koncept och systemhandlingar. I en 
industrialiserad process handlar det 
om att identifiera ett helt marknads
segments behov. De koncept och sys
temhandlingar som tas fram samlas 
i en produktplattform och ska rea
lisera alla tekniklösningar för det 
valda kundsegmentet. Detta gör att 
informationsinsamling och analys 
för utveckling av en produktplatt
form är betydligt mer omfattande. 
Teknikkonsulter har redan mycket av 

denna information i form av tidigare 
projekterade handlingar som kan 
ligga till grund för analysarbetet. 

Från funktionella krav till 
 tekniklösningar
När produkterbjudandets funktio
nella krav identifierats kan de kopp
las till möjliga tekniska lösningar. 
Dessa tekniklösningar samlas i före
tagets produktplattform. Beroende 
på hur tekniklösningarna utfor
mas och struktureras för att möta 
de funktionella kraven finns det två 
typer av produktstrukturer: integral 
och modulär. En integral uppbygg
nad kännetecknas av att de funktio
nella kraven uppnås genom att kom
binera flera av de tekniska delsys
temen. Fördelen är att slutproduk
ten blir materialoptimerad utifrån en 
kunds önskemål. Men risken för kva
litetsbrister är överhängande då lös
ningen endast utgår från en konsults 
erfarenhet. Dessutom försvåras möj
ligheten att återanvända erfarenhe
ten. Den integrala produktstrukturen 
är typisk för traditionellt byggande, 
då varje byggnad är i princip optime
rad utifrån det enskilda projektets 
förutsättningar.

En industrialisering som bygger på 
en flexibel produktplattform behöver 
en modulariserad produktstruktur. I 
denna kopplas respektive funktions
krav ihop med avgränsade teknik
lösningar i en ”etttillett” relation. 
Dessa tekniklösningar benämns ofta 
moduler. Fördelen är att det skapar 

en repeterbarhet och utbytbarhet för 
de lösningar som tas fram. Föränd
ras ett funktionskrav påverkar det då 
endast en tekniklösning (modul).

I praktiken innebär detta att en tek
nikplattform som baseras på moduler 
kan riktas mot ett helt marknadsseg
ment. Modulerna i sig själva kan vara 
utformade med en integral produkt
struktur men de är utbytbara, varier
bara och är återanvändbara i nya pro
jekt. Nyckeln för att få detta att fun
gera är att standardisera och bibe
hålla gränssnitten mellan modulerna 
i produktstrukturen.

Modularisering i den fasta indu
strin har historiskt utgått från produ
centens önskan om skalfördelar i pro
duktion. Med ett ökat kundbehov av 
unika slutprodukter har olika stra
tegier utvecklats för kombinera en 
ökad produktflexibilitet med bibe
hållen effektivitet i produktionssys
temet. Modulariseringsstrategier kan 
utvecklas för teknikkonsultbranschen 
och skapa företags ”best practise” 
för tekniklösningar som lång siktigt 
utvecklas och förbättras. Figur 2 
beskriver schematiskt hur en pro
duktstruktur för ett valt kundsegment 
med dess produktplattform kan sam
manlänkas med en traditionell pro
jektering. Moduler kan då kombine
ras med andra byggdelar som projek
teras på sedvanligt sätt. Fördelen är 
att utvecklingen av produktplattfor
men kan ske i små steg och successivt 
öka industrialiseringen av före tagets 
produkter.
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Med modulariserade produktplatt
formar kan ledtiden för att ta fram 
en anpassad produktorder bli betyd
ligt kortare än om produkten hade 
projekterats fram på sedvanligt sätt. 
Nackdelen är att utvecklingskost
naden måste delas av flera uppdrag 
och att kunden inte alltid kan få en 
optimerad lösning för det enskilda 
projektet.

Tekniklösningar ger 
 arbetsprocessen
När produktens tekniska lösningar 
är identifierade kan de specifika 
processlösningarna för att reali
sera funktions och kundbehoven 
utvecklas. Vanligtvis förknippas 
detta med den fysiska realiseringen 
av en produkt. Men konsultföretag 
”producerar” tekniklösningar och 
används produktplattformar kom
mer även arbetsprocessen för pro
jekteringen att förändras.

I traditionell projektering, där de 
flesta produkter utvecklas som inte
grala strukturer och endast genom
förs en gång, är det inte lönt att 
utveckla detaljerade arbetsinstruk
tioner. I stället formaliseras gene
rella projektprocesser som passar 
i princip alla uppdrag. Det gör det 
svårt att systematiskt arbeta med 
”bestpractise” och erfarenhetsåter
föring.

Effektiv över tiden
Med modulära produktplattformar 
kan projekteringsprocessen forma
liseras i detalj, förbättras och över 
tiden bli mer effektiv. Det är inte 
bara själva arbetsinnehållet för att 
anpassa plattformen till ett specifikt 
kundbehov som blir enklare, vissa 
moment och arbetsprocesser kan 
också automatiseras.

Ett företags produktplattform 
behöver även ett utvecklat ITstöd 
för att hålla ordning på all informa
tion såsom indata, detaljlösningar 
för moduler och modulvarianter, 
regler som behöver genereras och 
bearbetas. ITstödet behövs för att 
kunna effektivisera projekterings 
och planeringsprocesserna så att 
utvecklingen av plattformen lönar 
sig. Detta tydliggör att principiellt 
kan teknikkonsultföretags använd
ning av ITstöd likställas med auto
matiseringen av produktionen av 
fysiska produkter.

Teoretisk 
illustration 
över produkt-
utvecklings-
processen. 
Anpassad 
från Suh m fl.

Sche-
matisk 
beskriv-
ning av en 
produkt-
struktur 
kopplad 
mot nor-
mal pro-
jektering. 

Slutsats
Industrialisering som bygger på 
modulariserade produktplattformar 
är en effektiviseringsstrategi som 
också kan användas av teknikkon
sultföretag. En teknikkonsults pro
duktplattform bör rikta sig till ett 
kundsegment där samtliga kund
behov är identifierade och relate
rade till olika funktionskrav. För att 
kunna generera anpassade produkt
erbjudanden till en specifik kund bör 
produktstrukturen vara modulär. Vi 
behöver då inte standardisera allt 
det som kunden erbjuds, utan kan 
fokusera på de återkommande väl 
avgränsade produktdelarna först, 
som är av liten betydelse för kun

den. Det viktiga är att gränssnittet 
mot de delar som projekteras på tra
ditionellt sätt är lämpligt utformade. 
Produktplattformar kommer att 
effektivisera projekteringsproces
sen om lämpliga ITstöd utvecklas 
och används. Den viktigaste lärdo
men är dock att det är den repetitiva 
användningen av plattformarna som 
skapar konkurrenskraften och fri
gör mer tid för mervärdesskapande 
arbete riktat mot kunden.

PATRIK JENSEN, INDUSTRIDOKTORAND, TYRÉNS 
patrik.jensen@tyrens.se 

DR ROBERT GERTH, TEKN. TYRÉNS, robert.gerth@tyrens.se 
THOMAS OLOFSSON, PROF. LTU, thomas.olofsson@ltu.se
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AKTUELLA RÄTTSFALL

ÄR HD 
UTE OCH CYKLAR?
I NJA 2014 s. 228 punkten nio 

skriver Högsta domstolen 
(HD) att det är ett lägre krav 
för servitut enligt FBL 7:1 än 

för servitut enligt AL 49 §. Detta är 
en feltolkning och är tyvärr ett av 
HD:s (o)lustiga snedsteg inom fastig-
hetsrättens område.  

Du har redan kunnat läsa ett sam
mandrag av rättsfallet i Samhälls
byggaren nr 3 2014 sidan 41 och 
kunnat höra en redogörelse av rätts
fallet på ett av föredragen på Sam
hällsbyggnadsdagarna. HD sa alltså 
nej till ett kommunalt gång och 
cykelvägsservitut utanför detalj
plan enligt AL 49 § då det inte var 
av väsentlig betydelse för den kom
munala allmän platsfastigheten. 
Om HD:s dom var rätt eller fel är en 
annan diskussion. Jag fokuserar i 
stället på frågan hur kommunen nu 
ska kunna få till sin önskade gång 
och cykelväg.

HD pekar på FBL 7:1 och skriver i 
punkt nio i domen att det är ett lägre 
krav för väsentlighetsvillkoret i FBL 
7:1 jämfört med AL 49 § på grund av 
en utveckling i praxis mot funktio
nellt samband. Detta är fel. HD skri
ver i punkt åtta i domen att denna 
utveckling framgår av NJA 1997 
s. 307 vilket avsåg ett avtalsservitut 
för badplats, där det alltså inte finns 
något väsentlighetsvillkor överhu
vudtaget! Alla de domar som HD tar 
upp handlar om funktionellt sam
band men gäller då i stället villkoret 
stadigvarande betydelse som är ett 
av de grundläggande servitutsvill
koren i JB 14:1. I verkligheten finns 

alltså inte den av HD påstådda skill
naden mellan väsentlighetsvillko
ren i FBL 7:1 och AL 49 §. HD är ute 
och cyklar. 

Om kommunen i stället lägger ut 
gång och cykelvägen i detaljplan 
och dessutom knyter fastighets
indelningsbestämmelser till ser
vitutet, behöver väsentlighetsvill
koret inte prövas i varken detalj
plan eller i den efterföljande lant
mäteriförrättningen. Detta beror 
på att PBL saknar hänvisning till 
FBL 7:1 (och AL 49 §) samtidigt som 
det i FBL 7:1 framgår att väsentlig
hetsvillkoret inte ska prövas om det 
finns fastighetsindelningsbestäm
melser. Väl värt att notera är dess
utom att väsentlighetsvillkoret i AL 
49 § är dispositivt (se AL 53 §) vil
ket är tvärs emot vad som gäller 
för väsentlighetsvillkoret i FBL 7:1. 
Glöm inte att AL 49 §servitut bara 
gäller väg och att det dessutom har 
företräde framför servitut enligt 
FBL 7:1 på grund av bestämmelsen i 
FBL 7:2 tredje stycket.  

Den i rättsfallet berörda gång och 
cykelvägen kan för övrigt genom
föras med vägrätt. Väghållaren kan 
då vara antingen Trafikverket eller 
kommunen. 

Slutligen är mitt förslag är att ta 
bort AL 49 §, den behövs inte helt 
enkelt. 

FREDRIK WARNQUIST,  
UNIVERSITETSADJUNKT FASTIGHETSVETENSKAP LTH OCH 

ORDFÖRANDE FÖR SEKTIONEN JURIDIK  
INOM SAMHÄLLSBYGGARNA 

FREDRIK.WARNQUIST@LANTM.LTH.SE
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TOMT 
HÄR!

Välkommen till lantmateriet.se!

Har du besökt vår webbplats tidigare? Här finns massor av matnyttig 

information. Du kan till exempel söka bland nutida och historiska 

kartor och flygbilder. Dessutom kan du få svar på frågor om din 

fastighet eller ditt fastighetsärende, om tomter och avstyckning 

eller en lantmäteriförrättning.

LANTMÄTERIET, TELEFON 0771-63 63 63, E-POST lantmateriet@lm.se

Det talas om bostadsbrist i allmänhet och brist på student-
bostäder i synnerhet. Vi på Strängbetong står beredda med 
vårt koncept för att snabbt skapa studiero, våra stabila student-
bostäder står i hela landet. På Bildstensvägen i Lund har vi 
tillsammans med Stigborg Förvaltning uppfört ett antal 
moderna studentbostäder som vi i samarbete med arkitekten 
optimerade för syftet. Konstruktionen är en traditionell prefab-

stomme med bärande sandwichfasader och håldäck. De är 
alltså byggda med den gedigna teknik vi ofta använder när vi 
bygger andra typer av bostads- eller kontorshus. Rent konkret 
innebär det att energiförbrukningen, brandsäkerheten och 
andrahandsvärdet får VG. Men också att studenternas 
barnbarnsbarn kan kämpa med tentorna i dem. Kontakta oss 
för ett möte och se mer på strangbetong.se.

STABILA STUDENTBOSTÄDER

strangbetong.se          /strangbetong
QR: Mer bilder på Bautastenen i Lund

”Då vi fi ck möjlighet att arbeta 
tidigt i projektet tillsammans 
med arkitekten och byggherren 
så kunde prefabstommens alla 
fördelar utnyttjas 
maximalt”

Marcus Björk,
Affärsansvarig Strängbetong

Undrar du hur lång tid det tar att bygga stabila student-
bostäder? Kontakta oss – du kommer att bli förvånad.

Arkitekt: Meiby Ark & Design AB
Byggherre: Stigborg förvaltning

Beställare: Byggom AB
Undrar du hur lång tid det tar att bygga stabila student-Undrar du hur lång tid det tar att bygga stabila student-



Ser du Svanen?

Nej, vi vet att det inte är lätt att se. Svanenmärkta hus har lika fina fasader som alla andra hus. Men bakom dem 
döljer sig massor av nytänkande, från första spadtag till sista takpanna, för att möta några av Nordens högsta 
krav på miljö och kvalitet. Det är inte utan stolthet vi låter miljömärket Svanen sprida sina gröna vingar över  
allt fler av våra husprojekt i Norden. Kom förbi på ncc.se och glänta på dörren till dem och vårt arbete för en 
mer hållbar framtid – beyond construction.

SAMHÄLLS-
BYGGAREN

14

Finsk modell visar vägen. 35 000 
vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring 
av anläggningslagen.   

Hög tid att ändra livsstil. Om vi vill ha en hållbar planet 
måste vi förändra vårt sätt att leva – inte bara i tanken 
utan på riktigt.  

06

Samhällsbyggarna är en 
branschövergripande ideell 
nätverksorganisation med 
cirka 5 000 medlemmar. 
Medlemmarna är i huvudsak 
civil- och högskoleingenjörer 
med samhällsbyggnadsinrikt-
ning samt studenter från de 
tekniska högskolorna. 
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LARS STEHN 
Professor med känsla för trä  

NYA TIDER FÖR 
INDUSTRIELLT 
BYGGANDE 
BOKLOK TAR NY HÖJD
Och industriellt byggande är nyckeln

 FRÅN MILJON- TILL 
MILJONÄRSPROGRAM
Gustafvon Platen anser att byggsektorn       
är ineffektiv

Tvetydligt. Ett ja är inte 
alltid ett ja. I allafall 
inte när det handlar 
om bygglov.


