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OM TIDNINGEN
Bygga Framtid ar en branschtidning som ges ut arligen av CET, Civil Engineers on Tour, en forening bestaende av studenter i avgangsklassen pa civilingenjorsprogrammet Vag- och vattenbyggnad vid Lulea
tekniska universitet.
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allcomna till den 27:e upplagan av Bygga Framtid — tidningen som varje ar ges ut av
avgangsklassen pa Vag- och vattenbyggnad vid Lulea tekniska universitet.
Jag och mina klasskamrater star infor
den ayslutande delen av var utbildning.
Efter snart 5 ar i skolbanken har vi inforskaffat oss stora mangder teoretisk
kunskap som vi ar redo att urveckla
till praktiska erfarenheter i arbetslivet.
Vi har tur, eftersom samhallsbyggnadsbranschen blomstrar och de olika
yrkesvalmojligheterna ar mangy for en
Vag- och vatteningenjor. I denna tidning finns inspiration pa vad man kan
arbeta med fran manga av foretagen i
branschen. Inspiration bade till dig
som har studerat fardigt och ska ut i
arbetslivet samt till dig som soker sommarjobb eller praktik.
I arets upplaga av tidningen gar det
bland annat att lasa om Skanskas intressanta bostadsprojekt som involverar
langtidsarbetslosa och Lindbacks stora
satsning pa en ny produktionsanlaggning for modulbyggda lagenheter. Las

~r~`f.
~~.
t

~'i~

i

~1'~1I1aIIsI~V/~~ da1'

uisste du att LTU har en master i hallbara konstruktioner
under exceptionella taster?
Kika in pa webben och se vilka av vara utbildningar som passar
for din del av byggbranschen.
Civilingenjor(5 ar)
■ Arkitektur• Brandteknik ■Vag och vatten
Brandingenjor (3,5 ar)

1

Hogskoleingenjor (3 ar)
■ Berg och anlaggningsteknik • Underhallsteknik

BIM- och 3D-samordning

Hogskoleexamen (2 ar grundniva)
■ Bygg och anlaggning ■ Samhallsbyggnad
Master (2 ar avancerad)
■ Jord- och bergbyggnad
■ Planering och byggande i kravande klimat
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VIRTUAL CONSTRUCTION

om hur det ar att jobba som arbetsledare pa PEAB eller inspireras av hur det ar
att jobba som brokonstruktor pa Ramboll. En projektchef pa Trafikverket
berattar om sitt arbete och for dig som
soker praktik kan du lasa om hur det
ar att gora 7-manaderspraktik pa WSP.
Missa inte heller att lasa om var
studieresa som i ar bar av till Centralamerika, narmare bestamt de fantastiska landerna Panama och Costa Rica.
Vi har rest runt och studerat ett flertal
olika infrastrukturprojekt och upplevt
deras annorlunda men harliga kultur.
Las om vara spannande studiebesok pa
den nyligt utbyggda Panamakanalen,
det imponerande brobygget Atlantic
Bridge, byggnationen av en ny flygplatsterminal och mycket mer.
Till silt will jag rikta ett stort tack till
alla annonsorer och samarbetspartners
som har gjort denna tidning och var
studieresa mojlig.
Bladdra framat och trevlig laming!

Main Landman
Redaktor och ansvarig utgivare.
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gymnasium i Kista tog emot Bygmastipendiet 29 april 2016.

016 ar ett spannande $r, for snart
kliver vi vidare fran universitetets
trygga miljoer. Fem kanonar som ska
kronas med ett examensarbete. Det haz gatt
fort, alldeles for fort. Jag kommer ihag hur
jag kom inrusande (nagot sen) pa Arlanda,
spand over att flytta upp till Lulea, slapandes pa ett gang vaskor. Pulsen var hog nar
jag antligen kom pa planet. Nolleperioden,
som mottagningsarrangemanget vid LTU
kallas, suddade direkt ut all nervositet over
att flytta hemifran for forsta gangen. Det
vaz manga intryck och roliga minnen fran
den forsta tiden. Sittningaz, gyckel och mellanfester som avloste varandra och pa dagarna larde vi i klassen karma bland andra
Gauss-Jordan och de Moivre.
Kurserna passerade och manga borjade
inse att det fanns tid till att utforska andra delar av studendivet an vad biblioteket bade att erbjuda. For min del bleu det
manga fina minnen fran skidresor runt om
i Nordkalotten. Speciellt kommer jag ihag
en tur upp pa Nordalsfjallet i Riksgransen
dar uttrycket "Du ska inte lata studierna
komma i vagen for din utbildning" myntades pa fjalltoppen. Det dar uttrycket ar nagotjag har tankt pa mycket under min studietid. Nar jag blickar tillbaka pa de gangna
fem wren, inser jag hur roligt det har varit
att studera i Lulea. Det firms verkligen en
bred variation av aktiviteter att to del av vid
sidan av studierna. De gaper att som ny student vaga utforska de delay av studentlivet
som ger gladje och energi, for det kommer
man alltid ha igen!
Mitt i utbildningen klev stora delay av
klassen ut pa sjumanaderspraktik, nagot
som ar unikt for civilingenjor Vag- och
vattenbyggnad vid LTU. Klassen spreds ut
over landet under sommar och hostmana-

derna och fick prova pa att arbeta som entreprenorer, konsulter och bestallare. Detta
var ett guldlage som student att fa komma
ut och prova pa azbetsuppgifter som kan
komma att bli verklighet efter studierna.
For foretag maste det ocksa ha varit ett
kanontillfalle att skola in en ung medarbetare tidigt och testa om personen passar i
organisationen. Manga foretag tar kontakt
redan ar ett och rva for att rekrytera studenter till sjumanaderspraktik, ett initiativ
som vi studenter uppskattar och hoppas fler
foretag tar efter.
Vi ar nu pa slutklammen av var utbildning, dar majoriteten paborjar sitt examensazbete efrer att ha atervant fran den
studieresa som ayslutar vara kursstudier.
Du kommer fa lasa mer om resan langre
fram i derma tidning. Vi har besokt olika
regioner och stader i landerna Panama och
Costa Rica Por att studera byggsektorn i en
annan del av varlden. Det har varit mycket
spannande att se hur Cenualamerika bygger sin infrastruktur och boscader.
Nar du laser detta ar vi allihopa hemma
igen och formodligen haz vi klivit in pa
vart forsta jobb efter examen. Det ska bli
intressant att fa komma ut och vara en del
i losningen av de samhallsutmaningar som
firms. I Sverige ar det bostadsbristen som
de senaste wren statt i fokus och en rad
intressanta infrastruktursatsningaz i storstadsregionerna. Utomlands ar det andra
utmaningar runt hornet. Det ska bli oerhort intressant att fa vara med och to dessa
utmaningar framat. Uem vet, vi kanske ses
i nagot projekt!

Jakob Erikson
Ordforande CET 2016

Var med och bygg stadens
mast omtyckta omraden!
Pa Ake Sundvall hay varje medarbetare en
yckelposition. Vi vaxer och soker darfor duktiga
m edarbetare som snabbt kan to stort ansvar
genom hela byggprocessen!
. . .:, ~ ,,a.~;~

Las mar pa var hemsida:
www.akesundvall.se

AKE SUNDVALL
B yggt av omtanke
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Hur du overlever
itt forsta 'obb
d'
I
Att borja pa sitt forsta jobb kan ju vara alldeles trakigt och dotrist...
eller alldeles alldeles underbart.
in forsta anstallning efter mina studier pa KTH
gick bra och visst triodes jag mycket bra. Men det
finns en hel del saker jag bade onskat att jag haft
lite battre koll pa, finnan jag borjade jobba. Jag ska ge mina 5
Basta tips, som jag hoppas att du kan ha nytta ay.
Nu ska jag anda saga att jag bade haft anstallningar finnan
jag jag paborjade mitt forsta civilingenjorsjobb, som forresten oar som byggprojektledare pa ett fastighetsbolag i Stockholm. Jag bade finnan det,jobbat extra sedan jag gick ut nian
och anda fram till min anstallning efter studierna, pa Hera
olika foretag, med huvudsyftet att tjana pengar, ja eller kanske enda syftet att tjana pengar. Att jag sedan fick en hel del
anvandbara erfarenheter pa kopet tankte jag inte pa just da.
Men jag uppskattar erfarenheterna idag.
Jag har bytt arbetsplatser Hera ganger och jag rycker mig
varje gang ha blivit klokare och ha blivit rustad med fler erfarenheter. Eller sa inbillar jag mig bara. Men det funkar det
med. Men nar det gaper overgangen till en anstallning fran
att ha studerat pa heltid sa ar det eactra bra att vara forberedd
for det som vantar. Jag tror i alla fall att, bade jag bara vetat
nedanstaende, sa hade det varit annu mycket smidigare.
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Batt annu lite snabbare. Nu haz det
Batt bra anda,
men det bade definitivt varit klokt
att tidigare se over
kontaktnatet pa ett
mer strategiskt satt
och inte vara radd for at to kontakt med manniskor.
3. Hall kontakten
Hall kontakten med dina kurskamrater och andra i din omgivning som kanner dig val. Det kan tyckas sjalvklart att halla
kontakten och med dagens utbud av sociala medier ar det
saklart lattare an tidigare, men med arbetet minskar tiden for
mojligheter att ses som tidigare. Den uppenbara fordelen med
att halla kontakt med de som kanner en sedan tidigare ar just
att ni kanner varandra sedan tidigare. Och eftersom det ar
mojligt att ni kommer att sta infor liknande utmaningar ar
dec lika mojligt att ni kan stotta varandra. Det ar hur bra som
helst. Att du med stor sannolikhet aven stoter pa Hera av dina
kurskamrater i ditt yrkesliv ar bara ett plus.

1. Vatj ratt chef
Att ha valt raft chef ar helt avgorande for att overleva ditt forsta arbete. Eller vilket arbete i ordningen som heist egentligen,
men nar det gaper forsta arbetet sa paverkar det mycket av
den kansla for arbetslivet som en fir. Det ar faktiskt inte nodvandigt att gora nagra trakiga hundar i borjan av karriaren.
Du kan ha ett utmanande, utvecklande, spannande och roligt
jobb. Trots art der ar dirt forsta.
Nu kanske du tanker art der inte gar art veta hur ens chef
verkligen ar forran du borjat, och sa ar der till viss del. Men du
kan forbattra chanserna till att du trios. Vad ar viktigt for dig?
Se till art fraga vad din tankta chefrycker om just diva hjartefragor. t1r vidazeutbildning eller fleaubla arbetstider viktiga for
dig, eller viii du ha mojlighet till traning eller volontararbete
under arbetstid? Vill du garna arbeta pa distans, hemifran,
pa ett cafe? Fraga din tankta chef vad hen anser om just der.
Genom art fraga finnan okar du chanserna till en bra forsta
anstallning.

Framtiden finns hos Peab
Valkommen till Nordens Samhallsbyggare!
Hos oss hittar du djupt engagerade medarbetare och ledare som brinner for art fa manniskor
art utvecklas. Nar medarbetarna vaxer, da vaxer ocksa Peab.
Vill du vaxa med oss?
Sok en praktikplats hos oss via oar hemsida peab.se. Dar kan du ocksa lasa mer om Peab
och vara samhallsbyggarprojekt.

peab.se

PEAK
N ORDENSSAMHALLSBYGGARE

2. Natverka
Natverka, narverka, narverka. Jag kan inte nog papeka, vilken
nytta natverkandet har. Nagot du sakert redan vet. Som introvert person ryckte jag large art der oar lire svart att natverka
men medaren har jag hittat ett Batt som funkar bra for mig.
Men der jag bade 8nskat art jag vetat nar jag oar ny oar art
der bade varit bra om jag hade haft en tydlig fide om i vilka
omraden som jag ville utoka mitt kontaktnat, sa hade der

4. Utbilda dig mera
Fullard ar en aldrig. Aven om det kan kannas sa nar en studerat heltid i manga langa ar. Mitt Basta tips ar att du fortsatter
att lara dig Baker. Det finns hur mycket roligt och intressant
som heist att lara Big och sa manga olika Baker att gora i
samhallsbyggnadssektorn. Var nyfiken pa det du inte kan.
5.Kann efter
Kann efter. Blev der som du tankte dig? Om inte, fundera
pa varfor. Finns der nagot som du sjaly kan forandra? Finns
der nagot som du kan to upp med din chef? Kom ihag art
der inte ar hela varlden. Bara ett jobb. Det gar alltid art fa
ett nytt jobb.
Om der anda visar Big art du hamnat fel. Sok dig till nya
arbetsuppgifter eller ett heir nytt jobb. Oaysett om du hamnar ratt eller inte pa dirt forsta jobb, sa ar der utvecklande
med alla erfarenheter. Daliga erfarenheter behover en dock
inte lata vara alltfor langvariga. Det gar art lara Big mycket
pa kort rid ocksa.
Sjaly har jag bytt jobb manga ganger, och der har gett mig
sa manga nya erfarenheter. Nagot jag inte skulle fart om jag
stannat kvar pa samma stalle.
Stort lycka till med dirt forsta azbete. Jag tror art der kommer art ga alldeles alldeles lysande!

Sara Haasmark,vd Samhallsbyggarna

BOENDEBYGGARNA

_

. ~.
.,
,~
_-_-~=
-~ \~ _ ~.

wya'

,_
_-a.~-

~,

%~~~~~~-

oen e
.
^C—

'

•

area i iva a

- en lyckad social investering
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Sverige star infor en
rad utmaningar. Fler
,~;~
manniskor masts in
pa arbetsmarknaden,
det rader bostadsbrist och de sa kallade miljonprogramsomradena har stora renoveringsbehov.
Vivalla har Skanska tillsammans med Orebrobostader och Arbetsformedlingen hittat en modell
for hur praktikplatser i manga fall leder till riktiga
jobb. En framgangsrik satsning och social investering som skapar mervarden for samhallet.
walla ar en stadsdel med 2 600 lagenheter och cirka
7 000 boende. Omradet ar ett miljonprogramsomrade
och byggdes under 1960-talet. Har finns idag ett sextiotal nationaliteter och 75 procent av de boende har ett annat
modersmal an Svenska, utbildningsnivan ar lag och arbetslosheten hog. I saraband med upprustningen av Vivalla ville der
kommunala bostadsbolaget Orebrobostader, Obo,testa art stalla
sociala krav i upphandlingen. Obo valde art lyfta Eram den sociala delen genom skapa mojligheter for boende art fa praktik i
projektet och for art oka deras chanser art komma i arbete. Nar
Skanska vann upphandlingen urvecklade man tillsammans med
Obo och Arbetsformedlingen en modell for art kunna erbjuda
sexmanaders praktikplatser for langtidsarbetslosa. Man kallade
modellen Boendebyggarna.
Halwags in i projektet hade malet som angays i upphandlingen natts. I oktober 2015 bade 50 personer fart praktik i
byggprojektet. 23 boendebyggare bade efter sin praktikperiod
kommit i artiste Kos Skanska, Kos underentreprenorer eller pa
andra foretag.
— Det var ett resultat som enligt Arbetsformedlingen anses
vara mycket bra. Men vi ville ga vidare for art battre forsta vilka
effekter sociala investeringar har pa samhallet och vilka faktorer
som bidrar till art gora investeringen lonsam, berattar Gunnar
Hagman, affarsutvecklingsdirektor Skanska Sverige.
10 I BYGGA FRAMTID 1206
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Skanska inledde darfor ett samarbete med nationalekonomen
Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark. De fick i uppdrag att
rakna pa vardet av sociala krav i upphandling med utgangspunkt
i Vivallaprojektet och nar rapporten var klar varen 2016 kunde
man konstatera att det finns manga vinnare i projektet.
De individer som fart praktikplats och nagon form av anstallning ar de huvudsakliga vinnarna i ett partneringprojekt som Vivalla. Men vardet tillfaller fler aktorer. Kommunen vinner mest
pa art dess invanare far egen forsorjning. Redan efter rva ar uppgar vinsten som kommunen gor till 2,3 miljoner kronor vilket
overstiger OrebroBostaders investering pa 1,2 miljoner kronor.
Efter fyra ar ar vinsten nastan fem ganger storre an investeringen,
5,8 miljoner kronor. Kommunens langsiktiga vinst uppgar till
cirka 22 miljoner kronor. Av dessa utgor uteblivna kostnader for
forsorjning pa 15 miljoner kronor.
Det fysiska renoveringsbehovet i Vivalla uppgick till en kostnad pa cirka 2,5 miljarder kronor. Samtidigt kunde Ingvar och
Eva visa pa art kostnaderna for utanforskapet i samma omrade
uppgick till cirka 10-15 miljarder kronor. Med andra ord var
kostnaden for utanforskapet fyra till sex ganger hogre an kostnaderna for att rusta upp bostaderna.
I Vivallaprojektet handlade de sociala kraven om sysselsattning och art manniskor ska komma in i arbete pa ett bra satt.
— Nar man jobbar med manniskor far kraven aldrig Kandla
om kvantitet, utan masts Kandla om kvalitet. Det ar av den
anledningen ocksa mycket viktigt art vi som entreprenor och
urvecklare far bestamma vilka personer som ar verksamma pa
vara projekt, sager Gunnar Hagman.
Att boende i omradet har fart praktik, arbete, kontakter och
arbetslivserfarenhet pa sitt CV gynnar inte tiara deltagarna,
utan der skapar ocksa ringar pa vattnet. Det leder till okad tilllit, okad inkludering och okad framtidstro. I forlangningen kan
der Leda till forandrade fastighetsvarden.
— Pa Skanska gillar vi tuffa krav och vi will hela tiden bli battre. Vi uppmanar vara politiker art stalla ratt krav i upphandlingar. Vi ar overtygade om art der leder till ett battre samhalle,
sager Gunnar Hagman som hoppas art Vivallarapporten kan ge
en okad forstaelse for vad sociala krav kan bidra till, och art der
i sin fur innebar aft fler staller sociala krav i upphandlingar. r
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INNEBAR
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Norrbottens Byggprojektering AB

Storgatan 9
972 38 Lulea
0920-187 00

Berggren &Bergman erbjuder en arbetsplats
med variation, mojlighet att paverka och en sanslos
vinnarmentalitet. Las mer pa bebeab.se

Berggren
~~ Bergman

www.n bp.se

Med snart 70 3r i branschen ar vi ett av Norrbottens mest anrika bygg- och anlaggningsforetag. Vi har kontor i Lule'a och G511ivare och omsatter drygt 170 miljoner kronor om
fret. Kunderna finns huvudsakligen i ours Norrland. Vara medarbetare lever efter
devisen Bast i klassen, och levererar darefter.
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Din utveckling - var drivkraft
Vi ar ett lice annorlunda byggforetag. Vi tror pa arlighet, oppenhet och samverkan. P6 att utveckla projekt
men ocksa manniskor. Diirfor arbetar vi enbart med
partnering i v6ra byggprojekt.
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For projekt ar manniskor. M6nniskor med stor kunskap, kompetens och massa ideer. Det vill vi to tillvara
pa. Hos unga som hos 61dre. Vi tror pa utveckling och
ser potentialen i varje individ. Oaysett dins karriarmal
ger vi dig som ung i byggbranschen raft forutsattningar for aft lyckas. Valkommen till oss pa ByggDialog.
Sveriges ledande partneringentreprenor
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Vi bygger framtiden.
Vi skulls kunna beratta om alla ton makadam som Jigger i vagbanken,
hur m~nga maskiner som vi har anvant eller vilken asfaltskvalite som ar
bast. Men s~dant har du last forut. Det ar viktigare art beratta om att vi
behover manniskor som kan hjalpa oss art bygga framtidens vagar.
Vi ar framtidsbyggare.

BD~:
BDX ar ett av Sveriges storsta foretag inom entreprenad- och logistikbrans~hen.
Forutom ca 500 egna anstatlda forfogar koncemen over 1 500 fordon och 2 000 forare.
Koncernen omsatter 2,9 miljarder kronor. bdx.se
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Staten och samhallsbyggnadssektorn satsar gemensamt narmare
1,Z miljarder kronor pa digitalisering och industrialisering av byggandet
Smart Built Environment ar ett av total 16 s.k. strategiska innovationsprogram.
Det handlar om att utveckla och implementers digitala och industriella tekniker
inom samhallsbyggandet. Programmet stottas till halften av Staten i form av Vinnova,
Energimyndigheten och Formal och till halften av naringslivets medverkan.
igitaliseringen star for den enskilt
storsta forandringen i var tid. Det
strategiska innovationsprogrammet
Smart Built Environment utgor en langsiktig
strategi sum stracker Sig under 12 ar for hur
samhallsbyggnadssektorn iSverige, med digitaliseringens mojligheter, kan utvecklas for
att korta ledtiderna, minska kostnaderna och
minska miljopaverkan, med nya affarsmodeller och okad lonsamhet. Programmet(www
smartbuilt.se) omfattar forskning, utveckling
och innovation och riktar Sig till bade private
och offentliga aktorer inom sektorn.

ett kansli pa programmet (www.smartbui/t.
se%m oss/kontakt) for att fora dessa diskussioner och det ar fritt att bli part i programmet.

Vad Smart Built Environment
handler om
Under den just startade forsta period (20162018) kommer det att initieras projekt och
successivt att utlysas projekttnedel inom atta
olika omraden (se vidare www.smartbui/t.
se).
1.Integrerade modeller och datastandardisering
2. Innovationslabb
3. Kunskapslyft
4. Livscykelperspektiv(LCA + LCC)
5. Forskningsplattform
6. Datatillg'anglighet, juridiska och
organisatoriska forandringar
7. Innovationer for digitalisering och
industrialisering
8. Ricker, incitement och affarsmodeller

Hur man engagerar Sig i programmet
Smart Built Environment handler om
utveckling och forskning om Geodata, BIM
och Industriella processes

Digitaliseringen utvecklas generellt mycket
snabbt i hela samhallet. Den snabba digitaliseringen ger store mojligheter att mots
utxnaningarna i sektorn sum till exempel:
bostadsbrist, behov av robust infrastruktur,
klimatforandringar, urbanisering och demografiska forandringar. Men digitaliseringen
staller ocksa krav pa forandringskapaciteten
hoc aktorerna. Detta kraver att sektorns olika
aktorer samverkar och engagerar Sig i dells
mojligheter. Da finns gods mojligheter att fa
finansiellt stud fran prograinmet. Nu finns
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Det finns tva Batt att starts projekt inom
Smart Built Environment. Det ens sattet ar
att soka pengar via de oppna udysningarna.
Det andra sattet ar att engagers Sig i de oppnaprocesses sum foregar stamen av strategiska projekt inom programmet. Av programmets medel satsas cirka halften i strategiska
projekt och den andra halften kommer via
oppna utlysningar.
Forskning om digitalisering och
industrialisering pa LTU
Lulea tekniska universitet och Avdelningen
for industriellt och hallbart byggande ar en av
upphovsmannen bakom programmet Smart
Built Environment. Inom avdelningen, sum
bestar av ca 30 personer, sker undervisning
pa Vag och vatten- och Arkitekturprogram-

men om byggande och husbyggande. Avdelningens verksamhet innefattar forskning och
utbildning om byggprocessen fran planering
och projektering till byggande inom management och automation av byggprocessen,
industriella och traditionella bygg- och produktionssystem, primart for husbyggande
men even for anlaggningsbyggande. Forskning sker ocksa inom virtuellt och energieffektivt byggande genom visualisering,
analys och simulering. Pa avdelningen her
behovsmotiverad och industrinara forskning
under nastan 15 ar helt koncentrerats mot
forutsattningar for foretag sum will utveckla
digitalisering och industriella byggmetoder.
Iden ar att integrera teknik, processer och
afFarer for att forsta och analysers konceptet industriellt byggande. Forskningen finns
sammanfattad i en kursbok publicerad av
Studentlitteratur: Industriellt husbyggande.

Minskning av byggnaders miljokonsekvenserunder projektering och
produktionsplaneringsfasen
Huvudsyftet ar att integrera BIM och LCA
for att underlatta bedomningen av energianvandning och miljopaverkan som orsakas av
materialval och byggprocesser for konstruktorer och entreprenorer under projektering
och produktionsplaneringsfasen. Projektet
stods bl.a. av Energimyndigheten och Vinnova.

byggande pekar ut att omraden som tacks in
om mojligav vetenskapliga studier handlar
effektivitetsmatningar,
heter for industrin,
hur omurveckling av byggprocessen och
beslutar
kunder
professionella
varlden och
byggande.
industriellt
om och uppfattar
Pagaende forskningsprojekt
som stottar digitalisering,
i ndustrialisering och hallbarhet
Fem exempel pa pagaende forskningsprojekt
inom det aktuella omradet industrialisering

Plattformar som ett verktyg for(arande
Det finns ett stort behov av att renovera
bostader byggda fore och under Miljonprogrammet. NCC vIll oka kunskapsutbyte
och erfarenhetsaterforing mellan olika renoveringsprojekt och ayser att utveckla en
plattform for renoveringsprocesser. Projektet
stods av NCC och Formal.

och digitalisering ar:
Flodeseffektivitet i byggandet genom
plattformar
Beskrivning av flodeseffektivitet i byggandet
som idag tillampar resurseffektivitet. Plattformar minskar variabiliteten och hojer flodeseffektiviteten. Projektet studs av Sveriges
Byggindustrier.
Kravhantering i industriellt byggande
Industriellt byggande anvands idag av mange
entreprenorer och husbyggare for att hoja sin
produktivitet genom effektiva produktionsmetoder. Vad industriellt byggande innebar
for arkitektens roll i skapandet av den be-

projektet kravhantering i industriellt
byggande undersoks hur arkitektens
kreativa arbete maste samtidigt mots
produktionsspecifika industriella
forutsattningar. FOTO EMMAVIKLUND.

byggda miljon undersoks. Projektet studs
bl.a. av Vinnova.

Standardisering inom bostadsbyggande
Projektet undersoker hur olika aktorer
(kommuner, kommunala bostadsbolag och
byggforetag) inom plan- och byggprocessens
standardisering inverkar pa vardeskapande
inom svenskt bostadsbyggande. Projektet
studs av Formes.•

Renovering av ett miljonprogramsomrade utanfor Kopenhamn. En plattform for renovering bur ha fokus pa processer der bland annat
kunskap om hantering av rivningsmaterial och bemotande av boende ar viktiga delay. FOTo MARY LUNOBERG
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LTUs forskning i topp i varlden
I en nylig presenterad granskning presenterad iHabitat international om publicerade
vetenskapliga bidrag om industriellt byggande och prefab hamnar Lulea tekniska universitet pa 4:e plats i varlden. Genomgangen
sum klassificerar forskningen om industriellt
~~y~
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Forskningen och undervisningen vid
Avdelningen for Industriellt och hallbart
byggande leds av Prof. Lars Stehn och Prof.
Thomas Olofsson. FOTO RICHARD RENBERG
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ARTIKEL 13D SOIL

FEM-Desi~ns ~eomodul 3D Soil
FEM-Design 3D Soil ger en verklighetsnara bild
av jordens beteende.

-_

Overbyggnadens spanningar och deformationer analyseras ofta i detalj
medan undergrunden modelleras med diskreta fjadrar (baddmoduler).
Att anvanda sig av en likformig baddmodul vid dimensioneringen av
grundkonstruktionen ar en forenkling som paverkar analysresultaten.
Den sa kallade Winklerbadden ger manga ganger felaktig grundtrycksfordelning och saledes paverkar det snittkrafter i grundkonstruktionen
och ovanliggande struktur. Aven om baddmodulen k, definieras omradesvis for att aterspegla variationer i jordens egenskaper, k(x,y), sa ger
den osakra resultat. Det rader till exempel berydande samverkan mellan
narliggande punkter i jorden, vilket inte Winklermodellen kan to hansyn till. Fjadrar kan inte overfora skjuvkrafter eftersom enskilda fjadrars
respons vid belastning ar oberoende av varandra.
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till ett hallbart byggande

.
tii~h ~_
l

Y—_

l~r,_.

~ ..

~EABPeab Grundlaggning

_
— —

— ~

Naiden

Samverkan mellan jord och ovanliggande struktur.
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Automatiskt
genererad
armering i
bottenplattor
som Jigger
pa tva olika
nivaer.

FEM-Design 3D Soil har utvecklas vidare i SBUF
projekt med Skanska
En mer realistisk sattningsprofil beraknad med vo~ymelement.

3D Soil utnyttjar samverkan mellan struktur och
underliggande jord
Vid analys av en byggnad — och speciellt dess grundlaggning, maste
hansyn tas till samverkan mellan strukturen och den underliggande
jorden. For delta andamal — och for att optimera projekterings- och
dimensioneringsarbetet, har StruSoft skapat en programmodul som
binder ihop den geotekniska och den strukturmekaniska modelleringen. Med FEM-Designs geomodul 3D Soil definieras markens
olika jordlager och modelleras som en volym med 3-dimensionella
finita element. Jorden blir liksom byggnaden betraktad som en konstruktionsdel, vilket resulterar i en kopplad markstrukturmodell.
Detta ger en mer korrekt och verklighetsnara bild av deformationer och spanningar i jorden jamfort med en modellering baserad pa
baddmoduler och med fordelen att byggnadens styvhet utnyttjas i
samverkansberakningen. En kopplad markstrukturmodell och dess
sattningar paverkar snittkraftsfordelningen och darmed ocksa dimensioneringen av strukturen saval som armeringen i fundamenten.
Kallargrundlaggning.
Foto:Orjan Svensson, ibyran.
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I och med att 3D Soil har borjat anvandas och det nya sattet att
betrakta jorden har borjat etableras bland konstruktorer, har behovet
av att vidareutveckla programmet vwcit fram med krav pa fler grundlaggningsryper och fler jordmodeller.
StruSoft har darfor satsat pa geotekniken och utvecklat nya anvandbara funktioner:
• Kallargrundlaggning
• Kompensationsgrundlaggning
• Icke-linjara jordanalyser
• Brott i jorden enligt Mohr-Coulombs brottkriterium
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_ Med nollvision och
narproducerad cement
b ygger vi framtiden
Med 135 ars samlade kunskaper och erfarenheter ar Cementa idag ett modernt hogteknologiskt foretag. Folj oss i var utveckling av framtidens material for hallbar samhallsbyggnad. Las mer pa www.cementa.se eller facebook.com/cementaab.
Cementa AB ingar i den internationella byggmaferialkoncernen
HeidelbergCement som har cirka 45 500 medarbetare i fler an 40 lander.

cemEnTr~
HEIDELBERGCEMENTGroup

Skellei~ea
ar- kommun

Det ar har
del hander.
Skelleftea waxer bade pa
hojd och bredd. Som samhallsbyggare pa Skelleftea
kommun kan du bli en del
_i det spannande arbetet.

Vi har kompetens inom
fysisk planering, vatten,
trafik, gata- och park, miljo
och halsa, raddningstjanst,
sotning, service och avfall.

Ta garna kontakt med
vara HR-specialister eller
hall utkik nar vi annonserar
efter nya medarbetare
Valkommen hit.
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FEM-Desi9ns ~eomodul 3D Soil

Vi Jagger grunden
till ett hallbart byggande

FEM-Design 3D Soil ger en verklighetsnara bild
av jordens beteende.
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FEM-Design 3D Soil har utvecklas vidare i SBUF
projekt med Skanska
En mer realistisk sattningsprofil beraknad med volymelement.

3D Soil utnyttjar samverkan metlan struktur och
underliggande ford
Vid analys av en byggnad — och speciellt dens grundlaggning, maste
hansyn tas till samverkan mellan strukturen och den underliggande
jorden. For detta andamal — och for art optimera projekterings- och
dimensioneringsarbetet, har StruSofr skapat en programmodul som
binder ihop den geotekniska och den strukturmekaniska modelleringen. Med FEM-Designs geomodul 3D Soil definieras markens
olika jordlager och modelleras som en volym med 3-dimensionella
finita element. Jorden blir liksom byggnaden betraktad som en konstruktionsdel, vilket resulterar i en kopplad markstrukturmodell.
Detta ger en mer korrekt och verklighetsnara bild av deformationer och spanningar i jorden jamfort med en modellering baserad pa
baddmoduler och med fordelen att byggnadens styvhet utnyttjas i
samverkansberakningen. En kopplad markstrukturmodell och dess
sattningar paverkar snittkraftsfordelningen och darmed ocksa dimensioneringen av strukturen saval som armeringen i fundamenten.
Kallargrundlaggning.
Foto: Orjan Svensson, ibyran.
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Overbyggnadens spanningar och deformationer analyseras ofta i detalj
medan undergrunden modelleras med diskreta fjadrar (baddmoduler).
Att anvanda sig av en likformig baddmodul vid dimensioneringen av
grundkonstruktionen ar en forenkling som paverkar analysresultaten.
Den sa kallade Winklerbadden ger manga ganger felaktig grundtrycksfordelning och saledes paverkar det snittkrafter i grundkonstruktionen
och ovanliggande struktur. Aven om baddmodulen k, definieras omradesvis for att aterspegla variationer i jordens egenskaper, k(x,y), sa ger
den osakra resultat. Det rader till exempel berydande samverkan mellan
narliggande punkter i jorden, vilket inte Winklermodellen kan to hansyn till. Fjadrar kan inte overfora skjuvkrafter eftersom enskilda fjadrars
respons vid belastning ar oberoende av varandra.

I och med att 3D Soil har borjat anvandas och det nya sattet att
betrakta jorden har borjat etableras bland konstruktorer, har behovet
av att vidareutveckla programmer w~cit fram med krav pa fler grundlaggningsryper och fler jordmodeller.
StruSoft har darfor satsat pa geotekniken och urvecklat nya anvandbara funktioner:
• Kallargrundlaggning
• Kompensationsgrundlaggning
• Icke-linjara jordanalyser
• Brott i jorden enligt Mohr-Coulombs brottkriterium

1\~~~j

~~~~' ~ ~~~ ~'' ~~
:
!~
,,~
1~'

Med nolIvision och
narprod ucerad cement
b ygger vi framtiden

4;~~~
'~~ '~'gU~~ w
uu•u• 'H
,',p~~ii~i~;
~~?,
i°iniiiiin
Wu~miu~i
u
~
uummu~iinnm
i
i
ail i i ii
~~~~~i~„i,i
Illllllllllllllllllllllllltil

Med 135 ars samlade kunskaper och erfarenheter ar Cementa idag ett modernt hogteknologiskt foretag. Folj oss i var utveckling av framtidens material for hallbar samhallsbyggnad. Las mer pa www.cementase eller facebook.com/cementaab.
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Cementa AB ingar i den infernationella byggmaferialkoncernen
HeidelbergCement som har cirka 45 500 medarbetare i fler an 40 lander.
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~Skellei~ea
= kommun

Det ar har
der hander.
Skelleftea waxer bade pa
hojd och bredd. Som samhallsbyggare pa Skelleftea
kommun kan du bli en del
_i det spannande arbetet.

Vi har kompetens inom
fysisk planering, vatten,
trafik, gata- och park, miljo
och halsa, raddningstjanst,
sotning, service och avfall.

Ta garna kontakt med
vara HR-specialister eller
hall utkik nar vi annonserar
efter nya medarbetare
Valkommen hit.
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Vaxjo ar trapionjarer

~~

Ytterva

~~

•

1osnin
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material, men jag konstaterar att det finns en
Alla funktioner i Silent Wall ar testade
av SP, dokumenterade och i huvudsak upp- Sedan i borjan av 90-talet har Vaxjo kom- stark konservatism, dar stora delar av bygg•
4 byggt kring yttervaggssystemen Gyproc mun genomfort ett trettiotal projekt dar industrin inte vet vad de talar om gallande
THERMOnomic och Weber.therm Pre- flerbostadshus byggts i tra. Vaxjo vaacer med energi- och klimatfragor.
Han menar att vi maste se till att befinna
mium 32 putssystem, som ar tvastegstatat cirka 1200 personer varje ar, vilket kraver
11
for
bostader
varje
ar.
oss pa en niva med smart hallbar urveckling
cirka 500-600 nya
och P-markt. Silent Wall klarar nivaerna
halverar
byggtider
genom
att
ekvivalent
Vi
vara
och se nya losningar som dyker upp.
—
maacimalt inomhusbuller vid en
i
Effektivare
indu— Vagen dit ar fortfarande lang, men vi
maacimal
flerbostadshus
tra.
bygga
ljudniva pa upp till 65 dBA saint
forutom
kortare
pa
striellaprocesses
ger
forstas,
maste
vara vakna i energi- och miljofragor
Kravet
ljudniva upp till SO dBA vid fasad.
for
aven
en
sundare
byggprocess
och
titta
runt hornet for att se vad som hailer
BBR,
enligt
byggtider,
ljudkomfort inomhus ar 30 dB
producerar
bostaderna.
Men
den
att
handa
med vas planet. For att klara
niva,
som
pa
battre
dem
annu
en
men med Silent Wall fas
ekonomin
formaste
vi
Nitta
fler losningar och byggmedelay
storsta
vinsten
ar
att
det
alla
kanske
konstruktionens
26 dB eftersom
leder
dit.
Att fortsatta gora det vi
Hans
Andren.
toder
som
battras,
sager
samverkar.
De nya bullerreglerna innebar att lagenheter
Hans stravan has hela tiden varit att be- gjorde i gar ar ohallbaz konservatism.
med en yta pa max 35 kvadratmeter, kan Lattbyggnadsteknik — ett klimatsmart stalla byggnader som produceras av kvalifibyggas i mIljoer med ekvivalenta trafikbul- alternativ
cerade team, day den industriella prefabri- Ratt vag mot ett klimatsmart
lernivaer pa upp till 60 dBA vid utsida farad,
I Miljomalsberedningens slutbetankande, ceringsgraden ar hog och elementen bildar byggande
Detta utan att det stalls krav pa att det skall
som slapptes sommaren 2016, och i tva an- fardiga hus med god arkitektur och framtra- Lattbyggnadstekniken blir mer och mer rydfinnas en tyst sida (max 55 dBA) utanfor lalig i alla aspekter, den talar bland annat for
dra farska rapporter delfinansierade av SBUF, dande design.
genheten.
I slutet av 80-talet, nay Hans Andren okad industriell produktion, snabbare byggSvenska Byggbranschens Urvecklingsfond,
konstateras det att trakonstruktioner paver- vas chef for ett fastighetsbolag, funderade tid och battre ekonomi. For Vaazcjos del ar det
Ekonomisk
kar klimatet i mindre utstrackning an vad Nan mycket kring vad som kravdes for att fa tydligt vas trenden pekar. For tillfallet rullar
och mer uthyrningsbar yta
ett tiotal projekt i Vaacjo kommun day flerbokonstruktioner i betong goy. Silent Wall- igang byggandet av flerbostadshus i tra.
Silent Wall 65 dB ar konstruerad med be- konceptet som aven kan anvandas vid byg— En fraga som jag da stallde vas: Varfor stadshus byggs i tra.
provade produkter och system fran affars- gandet av flerbostadshus i tra, ligger darmed haller vi pa med alit annat nay trad waxer utan— Min personliga uppfattning om att
enheterna Gyproc, Weber och ISOVER i linje med Miljomalsberedningens forslag for knuten? Pa den tiden kunde man inte sta- na framgang ar att ha politiskt mod och en
inom Saint-Gobain Sweden. Yttervaggen has att Sverige ska vara klimameutralt senast ar va till klimatfragan. Och det war fdrbjudet att stark politisk overtygelse, som inkluderar att
mycket gods ljudegenskaper (ljudklass B vid 2045.
bygga hus i tra som vaz hogre an rva vaningar starka stadens attraktivitet genom att bygga
65 dBA och Ljudklass A vid 60 dBA trafiki
tiligger
ratt
attraktiva bostader och att varna om utbildlattbyggnadstekniken
f
ram till 1992, fortsatter Hans Andren.
Att
buller), ar fuktsaker, ekonomisk och energi- den, marks genom att alit fler kommuner
Nay Vaxjo kommun projekterade ett fy- ning och universitet.
effektiv Med ett U-varde om 0,12 W/mz*K och byggforetag ser fordelarna med att bygga ravaningshus i borjan av 90-talet kravdes
— I Vaxjo ar malet fossilbranslefri byggger Silent Wall hog energieffektivitet, val an- flerbostadshus i tra i stallet for att valja ryng- dispens fran Boverket for att genomfora pro- produktion ar 2030. For att na dit ar tra och
passad for kommande Nara Noll Energi krav re konstruktioner. En av de kommuner som jektet. Efter att funktioner som brand, ljud, lattbyggnadsteknik en viktig del av den ekvasom forvantas 2017. Bidragande orsaker till kommit langst med att bygga i tra ar Vaxjo, stabilisering med mesa infriades 1994 kom tionen. Jag valkomnar ocksa Silent Wall som
detta ar Gyprocs system for yttervagg med med Hans Andren i spetsen som en av pion- beslutet att det war tillatet att bygga hus i ett av flera exempel pa losningar som passar
slitsade stalreglar, att det ar en relativt stor jarerna. E1nda sedan i slutet av 80-talet has Hera vaningar an tva.
in i sammanhanget for att bygga klimatsmart.
andel isolering i vaggen och utvandig rva- Nan haft olika roller i byggbranschen, bland
Vi lagger namligen mycket tid och kraft pa
stegstatad putslosning.
annat som chef for ett fastighetsbolag och i Konservativa krafter
att se pa dessa fragor och forverkliga dem.•
Konstruktionen has ocksa en mycket lag dag som projektledare pa Vaxjo kommun.
— Jag will inte stalla tra i relation till andra
vikt, pa 85 kg/mz, vIlket ar cirka 75 procenc
mindre an motsvarande betongvagg. Det
innebar enklare och darmed billigare grundSilent Wall ar uppbyggd (fran insidanl av Gyproc Normal och Gyproc Habito gipsskivor, Isover
laggning. Silent Wall has en total tjocklock S
talregelskiva 33, isolering och angsparr, ISOVER stalregelskiva 35 och isolering saint Gyproc
pa 395 mm, vIlket ar 125 mm tunnare (!) skenor, reglar och profiler. Den utvandiga sidan bestar av Weber Serporoc putssystem, med
an en sandwichkonstruktion i betong med Glasroc H Storm vindskyddsskiva, och Weber.therm Premium 32 isoleringsskiva och underlagssamma U-varde. Det betyder att vaggen aven bruk, armerat med Weber nat. Darefter Weber Therm fasadbruk och Weber Slatavfargning.
sparar kvadratmeteryta och ger pa sa satt mer'
uthyrningsbar yta.

S ent Wall

- banar vag for framtidens by~~ande
med lattbyggnadssystem
En ny yttervaggslosning,Silent Wall 65 dB,togs fram i anslutning till den
nya bullerforordningen som tradde i kraft 2015. Det goy det mojligt att
bygga i trafikbutlerutsatta omraden med lattbyggnadssystem.

Hallbara losningar
Yttervaggskonstruktionen ligger inom ramen
for Saint-Gobains malsattning — att skapa ledande, innovativa, effektiva och hallbara losningar anpassade for framtidens byggande.
Foretaget ar aktivt i flera samarbetsprojekt
och narverk, som bland annat inkluderar
en sad universitet runt om i varlden. Vid
utvecklingen av nya produkter laggs mycket
resurser pa att forbattra akustik, brand- och
fuktsakerhet, ergonomi, miljo och hallbazhet
och ands egenskaper.
16 I BYGGA FRAMTID 1206

Fakta Saint-Gobain Silent Wall 65 d6
• Silent Wall klarar nivaerna for maximalt inomhusbullervid en ekvivalent ljudniva upp tiLlb5 dBA
saint maximal ljudniva upp till 80 dBAvid farad
• Mycket Lag vikt: 85 kg/m2
• Ljudisolerande: Fa ltreduktionstal Faltreduktionstal R' A, tr, 50-5000 = 48 dB*
(for enbart vagg utan fonster och luftintagl. * En forandring av vaggens materialsammansattning eller tjocklek paverkar ljudreduktionstalet
• Fuktsaker: Dranerande, tvastegstatad och robust farad
• Energieffektiv: Den aktuella konstruktionen has ett U-varde om 0,12 W/m2xK.
For optimering av U-varde kan delay av vaggen modifieras
• Total vaggtjocklek: 395 mm.
206 I BYGGA FRAMTID 1 17

med verksamhet room hus- och anlaggningsbyggande,samt room utveckling av
Skanska ar ett av varldens ledande foretag room bygg och projektutveckling,
Skanska ungefar 11000 medarbetare och omsatte ca 155 miljarder kronor 2015,fordelat pa 6000 pagaende
har
Sverige
lokaler.
i
kommersiella
och
ostader
b
projekt. Skanska ar en aktiv medlem i FN Global Compact.
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enera ion arnva

Trafikverket bygger och under-

Manga olika aktorer

hallerrote bara vagar och jarnvagar

I Trafikverkets projekt deltar manga olika aktorer, alltifran konsulter till kommuner och
regeringsforetradare.
— Det ar spannande att jag i mina projekt
har haft mojlighet att arbeta med manniskor
i manga olika typer av roller. Det handlar
bade om beslutsfattare i offentlig sektor och i
det privata naringslivet. Ofta ar ocksa manga
av projektmedarbetarna baserade pa ands
platser runt om i varlden, vilket gor arbetet
extra kul.
Andreas forklarar ocksa att fordelarna
med att jobba pa Trafikverket ar att det finns
en hog kompetens room projektledning samt
en mangd olika specialistomraden. Chansen
att fa Tara sig nagot nytt ar stor.
— Goda forutsattningar finns for att oka
sin kompetens, vilket ar viktigt. Sarskilt i
borjan av sin karriar. Det finns mojlighet
till en karriarplan dar den enskilde medarbetarens onskemal och verksamhetens behov
star i fokus. Har finns ocksa mojlighet att
prova pa ands roller for den som onskar. Vi
ar mana om att varje medarbetare far en bra
kompetensutveckling.

utan gerocksa medarbetarna
mojlighet att Leda och delta i projekt
som bade paverkar manniskors
vardag och samhallet i stort.
rafikverket ansvarar for planeringen
av projektet En ny generation jarnvag, vilket inbegriper byggandet av
en hoghastighetsjarnvag mellan Stockholm
och Malmo, samt Stockholm och Goteborg. For strackorna mellan Linkoping och
Boras, samt Jonkoping och Malmo pagar
just nu tva sa kallade atgardsvalsstudier,
vilka Andreas ar projektchef for. Rollen
innebar att han leder arbetet med att utreda
forutsattningarna for hur en hoghastighetsjarnvag ska kunna byggas.
Hoghastighetsjarnvagen har, liksom
manga ands av Trafikverkets projekt, en
stor paverkan pa samhallsurvecklingen.
— Hoghastighetsjarnvagar skapar ett stort
intresse i var bransch. Jag ser oss som samhallsutvecklare dar vi har stor mojlighet att
paverka manniskors liv pa ett positivt Batt.
Genom en hoghastighetsjarnvag skapar vi
ocksa forutsattningar for bostadsbyggande
och att stader och samhallet i stort kan utvecklas. Manniskor kommer ocksa kunna to
sig fram smidigt och sakert.
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Bra balans ar viktig
Trafikverket uppmuntrar till en bra balans
mellan jobb och fritid med flexibla arbetstider. Medarbetarnas balsa ar ocksa ett viktigt
fokusomrade.

— Forutom friskvardsbidrag och ands
formaner har vi aktiva fritidsforeningar som
a rranverar nlika rvnPr av akrivirPrPr innm

Vad du an viii gora, kan du gory det hos oss
Nastan oaysett vad du ar bra pa sa ar du intressant for oss.
Det viktiga ar att du ar bra pa det du gor. Var huvudverksamhet ar fortfarande bygg och projektledning, Men
var verksamhet ar betydligt bredare an sa. Vi ar alltid pa
jakt efter duktiga ekonomer,jurister, personalvetare,

5~5~,

programmerare, tekniker och andra kompetenser som
behovs for att driva ett stort foretag. Pa var hemsida kan
du se vad vi soker for medarbetare just nu.
www.skanska.se/jobbahososs
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En av de vanligaste rollerna vid en forsta anstallning som nybakad ingenjor i byggbranschen ar arbetsledare i
ett produktionsprojekt. Men hur far du jobbet och vad innebar det? Vi lat tva unga arbetsledare beratta om sina
erfarenheter och tankar. Missa inte deras rad till dig som snart ar klar med studierna.
Vad ar roligast med att vara arbetsledare?
~~~'~~

Det roligaste ar att planera projektet och sedan jobba mot ett gemensamt mal i en tajt grupp, att driva projektet med gruppen. Du maste
vara duktig pa problemlosning och kunna samarbeta. I Peab far du
jobba i en platt organisation med kunnigt folk. Du far to ansvar snabbt
och gora saker sjaly, men har stod runtom om det behovs.
Uad ar det mest utmanande?

Martin Brostrom
Arbetsledaze Peab Anlaggning, har last till Civilingenjor Vag och
Vattenbyggnad, inriktning ford och berg vid Lulea Tekniska Universitet, 26 ar, bor i Lulea
Martin fick smak for jobber som arbetsledare i Peabs anlaggningsverksamhet redan under praktiken i Kirunagruvan. Tva somrar senare ear han fast anstalld och exjobbet fick vanta, tills nu. Det ar pa
arbetsplatsen din utbildning borjar pa riktigt, sager Martin.

[Tad hknde med dirt exjobb och examen?
Jag ar klar nu. Jag fick mojlighet art skriva exjobbet parallellt med
jobber som arbetsledare. Mitt exjobb handlar om BIM (Byggnadsinformationsmodeller) i anlaggningsbranschen.Jag har testat BIM i ett
pilotprojekt och visat art det fungeraz bra art anvanda for kalkyl och
tidplan aven pa anlaggningssidan, vilket jag tror jag ar forst att gora.
Anlaggning ar namligen mer komplicerat eftersom forhallanden under mazken alltid ar okanda till viss del och manga olika mangder
ska regleras.

Vad iir roligast med att vara arbetsledare?

pEAB

t~ f~.~ ,,

Varje dag star du infor nya problemstallningar i produktionen som
ska losas pa plats, nar plan A inte fungerar far du to till plan B och
kanske plan C. Som anlaggare i norra Sverige maste du jobba nastan
hela sommaren eftersom marken ar frusen sa Lange, men a ands sidan ar vintersemester inte sa dumt.

. ~.~

~. ~~~~

~~ -
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011e Edstrom
Arbetsledaze i Bygg Nord, Peab, haz last till Civilingenjor Vag och
Vattenbyggnad med inriktning konstruktion vid Lulea Tekniska
Universitet, 2G ar, bor i Line$
011e Edstrom ar med och arbetsleder bygget av Nya Kiruna stadshus
sa har drygt ett ar efrer studierna. Roligast ar nog art ingen dag ar
den ands lik,jobber ar verkligen omvaxlande och du lar dig extremt
mycket, sager 011e som ser en uppsjo av mojligheter att fortsatta utvecklas.

Hej Martin![gad innebizr inriktningenjord och berg?
Du laser kurser i geoteknik och bergbyggnad. Det ar en eftersokt
kompetens inom anlaggning och en av anledningarna till att jag
hamnade i en gruva nar der ear dags for praktik.

Har studierna pa Lulea Tekniska Universitet bjiilpt dig
i dirt arbete?
Ja, man har kunskaperna med sig i bakhuvudet, kanske framfor alit
metoder for problemlosning och art Leta information. Jag valde ratt
utbildning.

Jag kom till Peab genom den sju manader Tanga praktikperiod som
ar valbar i utbIldningen. Med start sommazen 2012 ear jag med och
byggde om huvudnivan i Kirunagruvan. Jag gick bredvid en azbetsledare och efrer ett tag fick jag prova pa arbetsledarrollen. Det ear
spannande i Kiruna, inte minst forsta gangen jag akte 1365 meter
ner i Berger.
Efter de manaderna bade jag fart in en fot i Peab. Fick sommarjobb som arbetsledaze och ear med och byggde ny tillfallig tagstation
i Kiruna infor flytten av stan.
Du bleu kvar kan man saga?
Ja, mar jag fart mersmak av jobber ear der inte kul art plugga igen.
Gjorde fardigt alla kurser men bade exjobbet kvar. Sommaren 2014
bleu jag fast anstalld, tack ware kontakterna jag fart och har haft formanen arc jobba med samma platschef. Efrer jarnvagsstationen ear
jag med och byggde om en delstracka av E4 mellan Lulea och Pitea,
och der har jag gjort fram till nu mar vi ar i etableringsfasen av ett nytt
projekt dar Peab ska bygga en skola i Lulea for 500 elever.
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Framtidsplaner?
Jag will utvecklas ytterligare i arbetsledarrollen for art sedan va~a app
till platschef.
Vilka dr dina Basta tips tillstudenter som smart ilr klara med
sin utbildning och ska borja sokajobb?
Har du mojlighet att gora praktik eller sommarjobba ar der en mojlighet art to vara pa. Tank pa att visa art du ar intresserad och har en
vilja art Tara dig, fraga de som kan och ear medveten om art du borjar
pa moll. Du har mycket art Tara dig fran grunden. Ucbildningen borjar egendigen pa riktigt mar du kommer ut pa arbetsplatsen.

Roligast ar nog att ingen dag ar den andra lik. Det ar verkligen omvaxlande. Du jobbar i projekt som varar i ett antal manader, sedan
startar du om med ett nytt team och nya fdrutsattningar i nasta projekt. Det gillar jag. Du lar dig extremt mycket. Vill jag langre fram
fokusera mer pa konstruktion sa har jag genom att vary i produktionen lart mig massor jag kommer att ha nytta ay.
Jag tries ocksa med samarbetet och ledarskapet som jobber innebar. Aven om jag inte ar fullard (blir man nagonsin der?) sa rycker jag
art jag far bra respons av de jag jobbar med. Alla vet art man ar ny
men vi kan anda stalla krav pa varandra pa ett Batt som funkar. Vi ar
ett lag som har samma mal.
Vad iir der mest utmanande?
Att fa produktionen art rulla hela tiden och att halla tiderna med
hog kvalitet. Du vill ha ett trivsamt och sakert bygge som ger ett
bra resultat. Det ar tidspressat manga ganger, vilket ar en utmaning.
Hur har stzcdierna pa Lulea Tekniska Universitet hjdlpt dig?
Jag ar mycket nojd med mitt val av utbildning. Den gav mojlighet
till ett roligt jobb. Tror inte nagon i min klass hade problem art fa
jobb, civilingenjorer inom wag och Vatten ar attraktiva pa arbets-

Hej 011e!Hur Lange har du varit arbetsledare?

marknaden.

Jag bleu klar med studierna februari 2015 och da fick jag anstallning
direkt, sa jag ar pa mitt ands ar nu.

Vad har duforframtidsplaner?

Hur sag din vag till anstiZllning ut?

Kan du beriltta hur du kom in i Peab?

arbetskamraterna. Peab will bli bast i branschen och jag will garna vara
med pa den resan.

Ar lire kluven, a ena sidan tycker jag om art driva produktionen som
nu och vill urvecklas vidare till rollen som platschef. 1~ ands sidan
finns der en uppsjo mojligheter med manga vagar art valja inom Peab
och branschen, till exempel konstruktion, arbetsmiljo, inkop och sa
vidare. Vi far se, just nu ar jag valdigt nojd dar jag ar.

Peab ear pa universitecet och intervjuade studenter och berattade vad
man kunde fa prova pa, och jag ryckte der verkade intressant. Jag
visste egentligen ingenting om branschen finnan dess. Sa efter ands
aret av studierna gjorde jag sju manaders praktik i Peab. Jag praktiserade pa den nya huvudnivan i Kirunagruvan och der ear kul art fa [/ilka dr dina biista tips tillstudenter som smart ar klara med
vara "in action" och se hur alit fungerar. Det ar forstas speciellt att sin utbildning och ska borja sokajobb?
jobba i en gruva, der ar hog sakerhet, trangt och morkt, men efter Praktik ar ett jattebra Batt att prova pa, utnyttja praktiktiden val.
ett par veckor vande jag mig. Fokus lag pa betong och armering i der Sedan ar ett rad art inte fundera sa mycket pa vad du ska gora — to
anlaggningsarbetet.
kontakt med foretag och sok jobb tiara. Vaga prova! Det gar alltid
Jag sommarjobbade i Peab under tre manader ocksa. Pa ett bygg- art ands sig sedan, praktiska erfarenheter kan inte bli fel. Tank pa
projekt iLulea, Kvazteret Hunden. Vi byggde hotell, bostader och din attityd. Gain med odmjukhet infor uppgiften oaysett om du ska
kontor, och jag jobbade som arbetsledaze och utsattaze. Har larde jag vary i produk~ionen eller sitta pa kontoret. De ands har varit med
mig mycket om husbyggnation.
och vet hur Baker fungerar i verkligheten. Om du visar en vilja art Tara
Nar der ear ett halvar kvar pa min utbildning tog jag kontakt med dig och art fraga for art bli battre, sa ar der inga problem art komma
Peab igen och horde mig for om jobb. Kontakta oss mar du ar klar igang i arbetslivet.
fick jag till sear och der gjorde jag. Da
fick jag anstallning direkt.
Nu ar jag arbetsledare i projektet som
bygger Nya Kiruna stadshus.
Dar vi jobbar mycket med betong
och stal. Jag tries valdigt bra med
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forslaget. Utover att begripa om 200MPa eller den beraknade deformationen ar rimlig
sa ska vara studenter aven urveckla formagor
som att planera, strukturera, kommunicera
muntligt oeh skriftligt, att leda projekt och
kunna jobba i team. Krasst sa innebar det
att ova pa de formagor som faktiskt krays i

Foto: Jennie Pettersson

He'~zluYnn!
Vi jobbar pa att forandra utbildningen! Det
handlar om att xninska den passiverande undervisningen och oka den aktiverande och
engagerande. Kanske du minns lektioner dar
du Batt och lyssnade till en monolog av lararen frainine vid katedern. Nagon klasskamrat ear extremt passiv och sou som vanligt.
Formodligen skrev du ned vad som ear viktigt att lasa pa infor den skriftliga tentamen.
For en skriftlig tenta det kunde man i alla fall
vara Baker pa att det skulle bli. Ibland ear det
owning och da skrev du av det som lararen
skrev pa tavlan. Medveten eller omedveten
om harledningen, tvarkraften eller andraderivatan ear rimlig eller inte. Troligen ear

det bra att ha skrivit av svaret finnan tentan
och darfor skrev du. Den sista veckan finnan
tentan bleu det akta studietid med mycket
plugg, kafFe och nudlar, aven under natterna.
Kurser gick i stort sett ut pa att fa 20 monolog-forelasningar och efter det en skriftlig
tenta for att se om man kunde memorera
typtal och fakta. Jag framstaller mojligen en
karikatyr da manga kurser ear utformade pa
battre salt.
Vilka civilingenjorer utbildar vi inom
byggande pa LTU? En ingenjor loser tillsammans med ands problem, kommer med nya
ideer, forbattrar och ar kreativ. Visionen vid
LTU ar en sjalvstandig individ som kan tolka,
vardera, jamfora och analyses rimligheten i
losningar och darigenom to Pram det Basta

Foto: Jennie Pettersson
22 I BYGGA FRAMTID 1206

arbetslivet.
Men visst fick du val ova pa att kommunicera och vara i projekt? Du ovade att
kommunicera muntligt via gruppvisa foredrag infor hela klassen. Du jobbade i team
genom att valja ut dina polare, samma som
i forra kursen, och sedan delegera uppgifter
som utfordes individuellt. Ni klistrade sista
dagen ihop en rapport och ovade med det
pa den skriftliga kommunikationen. OK,du
fick ova, men om du tittar pa vad du jobbar
med idag, fick du da ova pa lampligt salt?
Jag antar att du i din yrkesroll har presenterat
nagot belt sjaly, att du inte kunnat valja diva
arbetskamrater, att ni haft azbetsmoten och
att du har haft olika roller i olika projekt och
med det vet du i vilken roll du tries bast. Du
kommunicerar skriftligt pa manga olika Batt,
sasom e-mail, rapponer, motesanteckningar.
Jag forsoker komma ihag, trots att det
nu borjar vara nagra ar, nar jag ryckte att jag
larde mig som mest. Oftast ear det i kurser
dar vi studenter bleu aktiva och fick ett engagemang. Jag bleu aktiv i kurser dar det fanns
delprov, mundiga foredrag infor branschfolk, dar vi studenter skrev losningen pa tavlan, muntlig tentamen, faltovningar, lab och
dar kursens upplagg rvingade mig att jobba
kontinuerligt. I efterhand bade jag garna
ovat pa fler satt att kommunicera mundigt
och skriftligt, vara i olika projektroller och
blivit ifragasatt hur mycket jag bidragit med
i projektarbetet.
"Pedagogisk fide LTU — ett Batt att lara"
har till stora delaz redan inforts, tack ware
stort driv av Oskar Gedda pa Hogskolepedagogisk centrism vid LTU. Implementeringen kommer fortsatta till dess att alla pa
LTU stodjer vara studenter till att bli erkant
skickliga och handlingskraftiga aktorer inom
sitt kompetensomrade. Syftet och malet med
Pedagogisk fide LTU (wwwltu.se/org/hpc/
Pedagogisk-fide) ar vara studenters larande
genom att:
• utveckla uppgifter och aktiviteter som
motiverar och skapar engagemang
• konstruktivt planes uppgifter och aktiviteter for uthalligt arbete och
• stodja studenternas kompetensurveckling sa att de sjalvstandigt kan arbeta
inom sitt kompetensomrade.
I min roll som huvudansvarig utbild-

ningsledare vid institutionen for samhallsbyggnad och naturresurser, dar de byggrelaterade programmen ingar, jobbar jag for att
synliggora vara styrkor. Har erbjuder vi bade
laborationer, praktik, foretagskvallar, smdiebesok, faltarbete samt narheten till lararen.
Utover de tillampade program och kurser

som vi redan har idag sa kommer jag pusha
for att vara program ska ha tydliga roda tradar mellan kurser, att studenten ar aktiv fran
forsta dagen ikursen, ha ett varierat innehall
och examinationsformer. Det ar viktigt att
studenter kanner en urveckling av sina egna
formagor och amnet de studerar. Bra forelas-

ningar behovs och bor fortsatta, men studenter behover ocksa vara aktiva och engagerade
i sin egen urveckling.

Catrin Edelbro
Huvudansvarig utbildningsledare och lektor
inom gruv- och berganlaggningsteknik.

Mjukvara for byggbranchen

VERKSTAN

FUNDERAR DU
PA FRAMTI D EN?
NUKANDU
HJALPA
OSS FORMA DENo

FE-analys & dimensionering
Prefabdesign & produktion
Byggnadsenergiberakning
Projektplanering

Tan~Ce Te~Cni~C l~~ampning
~

www.strusoft.com

~

00

0
FM:Systems

Tank om du kunde pianera och

hantera f8randringar i dagens
dynamiska arbetsmiljo?
Visualises din forvaltningsstrategi
med FM:Interact. Ett web-basest

~~

verktyg for framtidens fastighetsforvaltning.

~~:111:■

•
~s

•~:a ~

DIG FA ERSATTNING ~
••

FORSENADE FLYG

RAMBOLL I ARTIKEL

ARTIKEL I RAMBOLL

„ja

r„
arbetar ida med mitt sto intresse - brokonstruktione
jag under Hera ar notte in nar jag pluggade
och suttit med sena kvallar under tentamensperioderna. Det ar da man kanner att det absolut var vart allt slit. Sedan kandes det sa
klart bra att inse hur mycket jag faktiskt ken

Jag kommer ursprungligen fran Ornskoldsvik, eller "Foppa-land"
som en del kallar det, och der ar ishockey en framtidsdrom for mange.
Det bleu det aldrig for mig. Jag lade min korta sportkarriar pa hyllan
satsade pa min drom, att arbeta med att berakna och konstruera store
broanlaggningar.
ag borjade studera Teknik med inriktning mot Arkitektur och Byggande i
hemorten, vilket vackte mitt intresse
for byggbranschen och framforallt
konstruktionsberakningar. Det kandes darfor sjalvklart for mig att byte inriktning och
flytta norrut for att studera vid Lulea Tekniska Universitet, LTU istallet. LTU her ett
gott rykte om att ha ett bra campus med en
inspirerande narhet mellan studenter och
professorer. Jag tror att den oppenhet som
finns bland studenter och larare der ar suer
att Nitta pa andra hogskolor och universitet,
men horde uppmuntras mer eftersom det ar
nagot som verkligen framjar utvecklingen
Nos studenterna.
Som student inom vag- och vattenbyggnad vid LTU fick man mojlighet att gore
praktik pa sju manader pa valfri ort. Jag valde
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da att praktisera som brokonstruktor i Norge
for att vidga mina ryer ytterligare. Praktiken
fick mig inse hur starkt mitt intresse ar for
dessa fantastiskt roliga anlaggningar, namligen broar.
Etter min examen borjade jag arbeta pa
Rambolls broavdelning i Lulea. Det ar en
fantastisk arbetsplats der mojligheten till
personlig urveckling ar nastintill obegransad. Att fa arbeta med nagra av Sveriges mest
kunniga och erfarna stalbrokonstruktorer ar
ett privilegium som ar fa forunnat och det
tanker jag inte kasta bort. Forutom broavdelningen sitter even ett flertal andra avdelningar pa kontoret och variationen mellan
projekten och kollegornas expertomraden
skapar en inspirerande omgivning och en utvecklande miljo for alla.
I mitt dagliga arbete ar en stor del att ut-

pa omradet.
Utover mitt da~liga arbete her jag fatt

fora hallfasthetsberakningar och framstalla
nya ritningar. Till en borjan kande jag mig sa
ny i allt och hur skulle jag egencligen kunna
svara pa alla fragestallningar? Men allteftersom tiden gick sa kom jag in i de dagliga
rutinerna och borjade kanna mig mer saker imitt arbete. Da insag jag plotsligt hur
mycket anvandning jag anda haft for det jag
Tart mig pa universitetet. Berakningarna som
jag gor bygger till stor del pa den teori som

Att jag idag har mojligheten att arbeta
som konstruktor samtidigt som jag deltar i
forskning ar ett stort lyft i min egen urveckling och nagot jag varmt rekommenderar till
de som erbjuds chansen.•
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nen Sveriges Byggindustrier ser vi garna fler atgarder for att
ytterligare starka sakerhetsarbetet. Branschen valkomnar fler
inspektioner av Arbetsmiljoverket och de far garna vara oannonserade. Det ar valdigt latt att starta foretagibyggbranschen
och for att fa bort de oseriosa foretagen som forstor for alla
som will gora raft ar det viktigt med Arbetsmiljoverkets sakerhetskontroller. Ytterligare en atgard som branschen efterfragar
ar mobila fartkameror vid varje byggarbetsplats i trafikmiljo
som registrerar dem som kor for fort.
I arbetsmIljolagstiftningen laggs ett score ansvar pa azbetsgivaren. Med all ratt forstas, eftersom arbetsgivazen har stor
mojlighet att paverka arbetsmiljon for sina medarbetare. Pa
de basta arbetsplatserna hjalps man at bade arbetsgivare och
medarbetare for ate standigt forbattra arbetsmiljon och sakerheten. Nar azbetsgivaren involverar sina medazbetare och
skyddsombud i arbetsmIljoazbetet sa att alla kan bidra och to
ansvar skapas de basta forutsattningarna. For visst ar ledarskapet en nyckelfraga. Det yttersta ansvazet for arbetsmiljon vilar
pa arbetsgivaren och genom ett rydligt ledarskap kan grunden
laggas for att oka sakerheten och forandra attiryderna.
Det ar ingen rvekan om att kompetenskraven har hojts pa
tjanstemannen i byggsektorn samtidigt som administrationen
har okat. Dokumentation och uppfoljning fdr arbetsmiljoarbetet ar idag en naturlig del i de arbetsuppgifter som ligger i
rollen for byggarbetsmiljosamordnare (Bas Ln och ofta aven
for platschefer. Samtidigt ser vi att alla utbildningar maste fdlja
med och urvecklas nar det stalls alit hogre kray. Fran branschens sida kan konstateras att en generell kompetenshojning
krays pa vara gyxnnasie- och hogskoleutbildningar. Arbetsmiljo och sakerhet maste rydligare lyftas fram och kopplas ihop
med fragor som exempelvis produktionsmetoder.
Ett fdretag med god arbetsmiljo och bra sakerhetsarbete har
ofta en god ekonomi. Ordning och reds tillsammans med planering och god framforhallning ar helt enkelt en forutsattning
for as skapa ett langsiktigt framgangsrikt foretag. Arbetsmiljo
och sakerhet ska vara ett naturligt inslag i allt som gors. Ett
exempel kan vara att urveckla arbetet med att samordna alla
leverantorer i ett projekt genom korta morgonaystamningar
dar sakerhet ar en del. Ett annat ar att utveckla arbetet med arbetsberedningar och aven dar ar sakerhet en del iplaneringen.
Framfldr alit sma foretag skulle ma bra av att anvanda Sig av
ledningssystem som scodjer och underlattar vardagen. System
som skapar forutsattningaz att ha ordning och reda. Aven har
firms mojligheter till forbattringar som skulle Leda till annu
sakrare arbetsplatser.
Det firms mangy anledningar for bygg- och anlaggningsbranschen att jobba an mer aktivt med arbetsmiljo - och sakerhetsfragornai sina organisationer. Ur ett branschperspektiv
ar detta nodvandigt for att oka attraktiviteten och intressera
nya medarbetare for branschen och da framfor alit kvinnor.
Det hailer irate av flera skal att byggindustrin enbart wander Sig
till halva Sveriges befolkning. Byggbranschen ar till for ally och
sky kannas attraktiv for ally.
Trivseln ar hog bland medarbetarnaibranschen. Byggbranschen har lag arbetsloshet och riktigt bra loner jamfort med
mangy andra branscher. Mangy anser att det ar viktigt att bidra till samhallsbyggandet. Att jobber ar varierande och intres-

J

Den Svenska bygg- och anlaggningsbranschen
har under manga ar arbetat systematiskt med
att utveckla sakrare arbetsplatser. Detta har gett
resultat. Totalt har Sverige farre arbetsplatsolyckor
jamfort med manga andra Lander i varlden och
var nationella statistik fran Arbetsmiljoverket
pekar pa en bra utveckling. Trots det intraffar det
varje ar allvarliga arbetsplatsolyckor i Sverige
dar medarbetare skadas eller till och med avlider
av sina skador. Arbetet med att skapa sakra
arbetsplatser maste darfor fortsatta. Alla som gar
till jobbet ska ocksa komma hem. Malsattningen
maste vara annu sakrare arbetsplatser och att
arbetet inom bygg- och anlaggningsbranschen
ska vara halsoframjande. For att lyckas kommer
det vara viktigt med samverkan hela vagen Fran
utbildning till forvaltande - alla i hela kedjan maste
to sitt ansvar.
yggbranschen ar inne i en forandring. Andelen sma
foretag okay istorlek, medan stora foretag irate waxer
i samma takt som tidigare. Antal foretag med 50199 anstallda har okat procentuellt mest (+92,5%).
Det som hander nu skulle kunna kallas fdr ett paradigmskifte
och det kommer att paverka byggindustrin i manga ar framover. Nu nar byggandet gar pa hogtryck samtidigt som en
stor forandring av branschen sker maste en urveckling och
modernisering av arbetet Boras for att mota bade framtidens
utmaningar och dess mojligheter.
Urvecklingen i byggbranschen talar for att det blir fler och
fler underleverantorer i projekten och att de sma och medelstora aktorerna okay i antal. Korta byggtider ar inget nytt
fdr byggbranschen och den utvecklingen fortsatter. Samtidigt
okay antalet udandska byggfdretag och utlandsk azbetskraft i
Sverige. Detta innebar ofta att det blir en mer kompleac situation ute pa arbetsplatserna. Det kan vary svarare att se till att
ally kanner till och forstar de ordnings- och skyddsregler som
gaper. Korta byggtider kan ocksa innebara att flera arbetsmoment pagan samtidigt. Detta i sin tun kraver an men noggrann
planering och riskhantering. Hur mangy bestallare tanker pa
der nar man tar beslut om rider i sina byggprojekt?
Ett byggprojekt har pagatt Lange finnan grundarbetena pa261 BYGGA FRAMTID 1206

borjas ute pa bygget. Det har pagatt detaljplanearbete, en arkicekt har skissat och ritat, statiska berakningaz har gjorrs och
det har kalkylerats. Det har helt enkelt hart ganska mycket
finnan bygg- eller anlaggningsforetaget fir "stafettpinnen" och
kommer in i processen. Har finns en stor urvecklingspotential
for att utveckla byggandet och inte minst sakerhetsfragorna.
Manga viktiga fragor gar endast att paverka tidigt i projekten.
Ett exempel kan vara att planera hur byggprocessen ska kunna
genomforas med hansyn till trafikfloden, logistik och utrymme for upplag. Foretagen i bygg- och anlaggningsbranschen
will irate att "stafettpinnen" lamnas over utan att dessa viktiga
fragor har behandlas tidigt av bygghenar och projektorer i en
genomarbetad azbetsmiljoplan. Arbetsmiljoverkets lagar och
foreskrifter anger tydligt vilket ansvar som byggherren och
projektoren (Bas P) har i tidigt skede.
Byggbranschen vill ha fler starka bestallare som staller krav
och tar ansvar for sakerhetsazbetet vid utforandet. Tydligaze
krav skapar sakrare arbetsplatser och ger alla aktorer forutsattningaz att konkurrera pa lika villkor. Det ar viktigt med fler
och fler kunniga byggherrar som utnyttjar samverkan i alla led
och varderaz gott arbete med arbetsmiljo och sakerhet. Samverkan och kommunikation blir avgorande for att lyckas med
att utveckla och modernisera branschen infor framtidens utmaningar.
Sakerhetsfragorna Jigger numera hogt pa agendan for bygg
och axilaggningsforetagen och det pratas mycket om sakerhet
pa vara arbetsplatser. Det ar en positiv urveckling for oss som
ar verksamma i branschen eftersom sakerhetsfragorna maste
vaza lika sjalvklara oaysett war i byggkedjan man befinner Sig.
Sedan den 1 januari 2016 gaper lagen om personalliggare for
foretagen i byggbranschen. Detta ar nagot som branschen har
arbetat aktivt for i mangy ar och som nu ar verklighet. Framforallt ar det ytterligare en pusselbit for sund konkurrens, men
ocksa for en saker arbetsplats. Med personalliggare blir det
tydligt vilka foretag och vIlka personer som vistas pa byggarbetsplatserna. Genom att ally sky registrera Sig nar arbetet startar och nar arbetet ayslutas kommer inga obehoriga att kunna
befinna Sig pa byggarbetsplatsen. Skatteverkets oannonserade
platsbesok ar nagot som valkomnas av branschen eftersom det
kommer att bidra till en sund konkurrens. Som platschef ar
personalliggaren i kombination med ID06kortet viktiga verkryg for ordning och reda, det ger en overblick over foretag,
personer och kompetens.
Det ar logs att lagga in nasty vaa~el i arbete~ for att skapa
sakra arbetsplatser. Fran bransch- och arbetsgivarorganisatioI

Sant pekar andra pa nar de vill beratta om varfor de har valt en
karriar i byggbranschen. Friheten framhalls som en viktig del i
arbetet. Du kan jobba bade inomhus och utomhus, hos olika
arbetsgivare och i olika roller. Du har stora mojligheter att utvecklas och byta azbetsuppgifter. Kanske ar det ett av skalen
till att medarbetarna i stor utstrackning arbetar anda fram till
pension. For att klara av att bygga wart framtida samhalle behover vi bli manga fler som valjer en framtidi byggbranschen.
Det finns stora mojligheter att hoja attraktionskraften ytterligare genom att bli mer medvetna om vara beteenden.
Manga ganger ar de ett hinder for bade urveckling och fdrnyelse. Genom att oka var kunskap i mangfaldsfragor kan vi
lyckas. Alla -bade foretag och medarbetare - har alit att vinna
pa att omges av kollegor med olika bakgrund och kon. Forskning visar att mixade arbetsplatser med bade man och kvinnor
fungerar allra bast. Varfor skulle det inte galla aven ibyggbranschen? Bade nyanlanda och fler kvinnor ar en stor mojlighet
for byggbranschen, men kanske ocksa en fdrutsattning om
fornyelsen av byggindustrin ska lyckas.
Det kommer att kravas ledaze som will genomfora en f6randring sa att vi skapar en kultur som ar inkluderande pa vara
arbetsplatser. Men aven om ledarna maste agera lok i den forandringsprocess som krays, kan inte resten av oss sta kvar pa
perrongen. Vi maste alla kliva pa taget och forsta att vi ar viktiga for att fdrandringar ska kunna ske. Vi behover se varandra
som individer och hjalpa vazandra att skapa en kultur dar alla
blir inkluderade och mar bra. Vi maste helt enkelt hjalpas at
for att alla ska karma Sig valkomna till var bransch. Forst da
startaz resan dar alla kan fa en mojlighet att prestera efter basta
fotmaga.
Byggbranschen ar otroligt viktig for utvecklingen av Sverige. Vzrt arbete paverkar manniskors vardag och framtid. Det vi
skapar kommer att leva Lange och manniskor kommer att behova anpassa Sig till det vi bygger under en Lang tid framover.
Boverket har konstaterat att det kommer att behova byggas
700 000 bostader fram til12025 och vi vet att infrastruktureni
Sverige star infor stora utmaningar. Darfor ar det extra viktigt
att komma ihag att det vi bygger under de kommande wren
kommer att paverka mojligheterna for resten av samhallet att
vaza jamstallt. Tillsammans ska vi bygga for Sveriges framtid.
Iwart dagliga arbete har vi kontakt med kunder, leverantorer och samarbetspartners. Vi behover fdrsta varandras roller,
behov och synsatt. Vart samhalle har heterogena behov Ar det
sa att vi ar fdr lika inom branschen eller irate haz formaga att to
till oss detta ar risken stor att vi kommer att hindra samhallets
hallbara urveckling. Byggbranschen behover utvecklas for att
kunna leverera ett klokt byggande. Vi behover bygga hallbart
och vi behover bygga fdr mer mangfald. Det ar ocksa sa att
vi behover bli mer jamstallda i byggbranschen och vi behover
bygga for mer jamstalldhet.
Lat oss tillsammans bygga fdr framtiden!
Fredrilc Kristiansson, Sveriges Byggindustrier,
Region Norra Norrland
Christer Johansson, Sveriges Byggindustrier,
Region Norra Norrland
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Efter nastan 5 ar i skolbanken ar det dags att aysluta
var utbitdning mad en studieresa. En rasa fylld av
fantastiska upplevelser i Centralamerika. Folj mad
nar vi i CET2016 moter utvecklingen i Panama City,
utforskar utbyggnaden av Panamakanalen och aker
vidare mot Costa Ricas djungelliknande tandskap.

;p
l

\

~ III ~

f y~~~'

~

~

~

,.~.

,,

1*

u

~ ~ ~~

-

~._ -

_, .

':o

•

~

e~

r, ',

_

ism~~a

~

-~.s-~~.~a

~~~;.~.
~ ~:G:
—il~rA

~~Y~ ~►

~ t
~'

~

F

~.

~a

FOTO: LOUISE FRITIOFSSON & EMMA JAKOBSSON

^~~^~~

l

-~ '~

__~

■

'f1 fl 'll

m~_._

TEXT: REDAKTIONEN

,r~:~
y,
r,

~/~`

oe

~T

~.

~

. ~'~

~

~

,

e~~~ t►-

._J

~~

~

e~~~

`

1
~

r
~

r

A~

~~

~

~~

ci

f . ._

~ t~

~'rr `
~1 '.

.;

~

_

_ y

k

~_—~ '_
~
—~

_

~~

I
n.

I'

_
f

~

I
'.,L

28 I BYGGA FRAMTID 1206

'Y

-

~
..

~f~

'

2016 I BYGGA FRAMTID 129

\.

CET2016 I RESAN

~,

1

~•

,~.

ti
.
'l

~
1 t

K.,,..

RESAN I CET2016
r'

~
~,

i

- T,;,.

,~~~.

~~
V

~,~

Panama City
fter en Lang flygresa landar vi antligen iPanama City dar var resa
borjar. Vi mots i skymningen av en
vy av skyskrapor i en storstad med
880 000 invanare. Panama Ciry ar en stad
dar det har byggts valdigt mycket pa kort tid.
Att byggandet har gaff life val fort marks till
exempel pa de stundtals milslanga bilkoerna;
fokus har inte legat pa stadsplaneringen. Att
man vagar experimentera och sticky ut nar
det galley byggnadernas utformning ses exempelvis pa byggnaden "Corkscrew" (se tidningens framsida)som ar en kontorsbyggnad
med designen inspirerad av en korkskruv. Vi
fascineras av aft mangy av bilarna i staden ar
av nyare modell men detta beror pa aft det
ar just det som en panaman garna unnar Big.
Staden ar multinationell med mangy olika
kulturer fran olika delay av varlden, vilket
syns da det finns valdigt mangy kulinariska
matstallen aft upptacka.
Vart forsta studiebesok ar i den gamla delen av staden, Casco Viejo, day ett stort rekonstruktionsprojekt hay paborjats for aft bevara
och frascha upp den gamla. Det var aven hay
vi fick mota var lokala guide Richard, som

`V~~

~

Y

CET2016 moter Casco Viejo, den gamla stadsdelen av Panama City.

med sin whiskeyrost berattade mangy anekdoter och roliga fakta om staden och landet.
Vi far bland annat Nora historien om varfor
Panamakanalen fran borjan byggdes just genom Panama och inte i Nicaragua. Beslutet
grundar Big pa en gammal murad bage vid
kyrkan Santo Domingo. Kyrkan byggdes ar
1678 och beslutsfattarna menade att eftersom
bagen bade hallit sa Lange beryder det att landet inte ar jordbavningsdrabbat och darmed
stabilt nog for aft bygga en kanal day. Nay vi

gar runt i de gamla stadsdelarna far vi ocksa
uppleva att vi som grupp kan bli life av en attraktion iBig, da till eacempel en polisman will
vary med pa bild tillsammans med oss.

Panama
H uvudstad: Panama City
Sprak: Spanska
Befolkning: 3,99 miljoner
Valuta: Balboa, US-dollar

Bridge of the Americas.

Panamakanalen
Dagen darpa borjade vi med aft besoka de
rva broar som idag korsar panamakanalen;
Bridge ofthe Americas och Centennial Bridge. Pa vag till broarna informerar var lokala
guide om Panamakanalen. Han berattar att
ett forsta forsok till byggandet av kanalen
gjordes ar 1881 av fransman. Det var eft
mycket stort och komplicerat projekt, da cirka 27 500 arbetare omkom i sjukdomar och
massiva jordskred under de 13 ar de forsokte
slutfora projektet, finnan pengarna tog slut.
Projektet aterupptogs senare av amerikanarna och ar 1914 var kanalen fardig och kunde
invigas. Fardigstallandet av kanalen innebar
en kraftig minskning av farrygsrutten, da far-

rygen inte langre behovde runda Kap Horn.
Den forsta bron vi kommer fram till ar
Bridge of the Americas som ar en kombination mellan en fackverksbro och en bagbro.
Bridge of the Americas oppnades ar 1962
och bleu da den permanenta overfarten over
Panamakanalen och darmed en viktig lank
mellan Nord- och Sydamerika. Bron hay
langden 1654 meter med langsta spann pa
344 meter och rymmer 6 korfalt. For aft avlasta trafikmangden pa Bridge of the Americas byggdes Centennial Bridge ar 2004.
Bron hay langden 1054 meter och rymmer
aven den 6 korfalt.
Efter aft brobesoken akte vi vidare till
Miraflores Locks, som ar ett av de tre sluss-

omradena langs med Panamakanalen. Panamakanalen bestar av rva konstgjorda sjoar,
Hera utvidgade eller konstgjorda kanaler och
tre slussomraden; Miraflores, Gatun och Pedro Miguel. Slussarna lyfter och Banker fartygen mellan olika vattennivaer i kanalen med
hjalp av gravitation. Gatunsjon ar den hogsta
punkten som fartygen lyfts till. Den ligger
26 meter ovanfor haysytan. Vid Miraflores
far vi se slussningen av ett stort fartyg. For att
farryget ska halla ratt riktning genom slussen
anvands sex stycken lokomotiv.
Dagens fartyg blir alit stone och for aft
kunna mota marknadens krav haz nyligen
en utbyggnad av Panamakanalen utforts.
Vid Miraflores och Gatun har nya slussar
byggts bredvid de gamla slussazna. De nya
slussarna ansluts till det befindiga kanalsystemet genom accesskanaler. Projektet startade
ar 2007 och bleu klart i juni 2016, alltsa bara
nagra manader finnan vi kom dit. Till de nya
slussarna anvands bogserbatar for aft manovrera farryg in och ut genom slussarna, istallet for den gamla metoden med lokomotiv.
De nya slussarna ar 427 meter Tanga och 55
meter Breda, vilket ar lika stort som 4 fotbollsplaner. Utbyggnaden medfor aft fler och
stone fartyg kan aka genom Panamakanalen.
Det tar mellan 7-8 timmar aft passera genom den 77 km Tanga kanalen, aft jamfora
med omvagen runt Kap Horn som tar ca 4
veckor. Vantetiden vid inloppen kan uppga
till eft dygn eftersom maacimalt 48 farryg kan
passera genom kanalen per dygn. Kostnaden
for aft passera genom kanalen varierar beroende pa hur stort fartyget ar. Priset Jigger
mellan 100 000-300 000 dollar per passage.

Panamakanalen
- Forbinder Atlanten med Stilly
havet
- Fardigstalldes ar 1914, utbyggdar
2016
- Langd: 77 km
- Restid genom kanalen: 7-8 timmar
- Kostnad per passage: 100 000300 000 dollar

Nasty dag borjade med en bussresa fran Stillahayskusten upp mot Gatun,som ar det forsta slussomradet som fartygen passerar igenom fran Karibiska havet. Val framme stannade vi pa en utsiktsplats for aft fa en bra vy
over omradet. Vi bade aven hay turen aft fa
se ett farryg ga igenom slussningsprocessen.
Slussning av eft stort containerfartyg
vid Miraflores locks.
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Jonas Fahleson och Fredrik Forsberg studerar det imponerande brobygget over
PanamakanaLen.
Imponerande brobygge
Efter besoket vid slussarna akte vi vidare till
bygget av Atlantic Bridge, som kommer att
bli den tredje bron over Panamakanalen.
Det ar en snedkabelbro med ett mittspann
pa 530 meter, segelfri hojd pa 75 meter och
total langd pa 1053 meter. Bron kommer att
ha 2 korfalt i vardera riktningen. Vid pafarten av bron gjuts farbanan i etapper for att
sedan skjutas upp ovanpa pelarna. Pa brons
ovriga delay gjuts farbanan utifran respektive
pelare. Detta goys genom att formar monteras pa vardera pelare och gjutningen utfors
at bada hall tills rva farbanor mots. Fazbanan
okay ca 4,5 meter per vecka.Till skillnad fran
svenska arbetsplatser far byggets arbetare utsta otrolig varme och hog luftfuktighet, coin
vaa~lingsvis slay om till gigantiska skyfall och
askovader. Vi fick aven berattat for oss att
arbetsplatsen tidigare hade haft besok av en
panter, vilket kanns valdigt exotiskt i jamforelse med en svensk byggarbetsplats.

Konstgjorda oar for lyx
Eftermiddagens studiebesok visade sig vara
nagot alldeles speciellt. Vid Panama Citys
kustlinje, precis utanfor skyskraporna byggs
det namligen tva konstgjorda oar. Pa dessa
oar ska 72 respektive 68 familjer flytta in i
lyxiga bostader av olika slag med lagenheter
pa upp tIll 600 kvadratmeter. Priset for en
tomt Jigger pa 4 miljoner dollar, sa klientelet
utgors av den rikare delen av befolkningen.
Oarna konstrueras med hjalp av stenar som
placeras likt en form. Ovanpa stenarna laggs
en geotextil och darefter fylls formen med
sand hamtad fran haysbotten. Sanden kompakteras med hjalp av sprangningar, vilket
skiljer sig fran Sverige day man oftast anvander sig av ryngder. For tillfallet ar endast en
av oarna klara medan den ands ar under

design och massor av palmer bade uppforts
for att skapa en mer e~clusiv kansla pa vag
till flygplatsen.

Redo for att besoka den nya terminalen vid Tocumen International Airport.

uppbyggnad. Pa den fardiga on var redan en
del byggnader, vagar och gronomraden klara. Darmed fick vi se byggprocessen under
manga olika facer. For att tillgodose de boendes sakerhet bevakades on dels vid vagpassagen over fran fastlandet men det fanns ocksa
ett larm coin slog igang om nagon narmade
sig mer an 200 m ut i vattnet.
Ny terminal vid flygplatsen
Ett annat intressant projekt i Panama Ciry
coin vi besokte var expansionen av deras flygplats, Tocumen International Airport. De
bygger en belt ny terminal, coin nay den ar
fardig kommer att vara cirka 80 000 kvadratmeter. Enligt projektledaren ar byggnaden
unikt designad och kommer att innehalla
avancerade system for bland annat automatiserad bagagehantering. Studiebesoket in-

Den stenlagda formen coin kommer att utgora grunden for den ands lyxon.
Haftigt ogonblick nay CET2016 far gora en unik promenad o' ver Panamakanalen.

Atlantic Bridge
Langd: 1053 m
Hogsta pelare: 204,5 m
Total kostnad: 385 miljoner dollar
Antal arbetare: 1040

Darefter aker vi farja over Panamakanalen
och ayslutar besoket vid brobygget pa den sa
kallade Nordamerikanska sidan av kanalen.
For att to oss tillbaka till den sydamerikanska sidan fick vi promenera over kanalen via
slussportarna. Det kandes valdigt speciellt
och visade sig vara valdigt unikt da inte ens
arbetarna vid slussomradet bade fatt gora
det.
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leddes med en detaljerad presentation over
hur projektet bade framskridit hittills saint
hur det slutliga resultatet skulle bli. Aven de
langsiktiga planerna for flygplatsens framtida utveckling presenterades. Nagot som var
lite uppseendevackande var att nay glasfasaderna skulle upphandlas var entreprenoren
tvungen att dela kontraktet lika mellan de
befintliga glasleverantorerna eftersom det var
sa mycket glas coin kravdes till byggnaden.
Vi fick sedan satta pa oss bygghjalm och
skyddsvastar och ga in byggnaden. De flesta
av oss bleu imponerade over storleken av
projektet saint kring arbetet med sakerhet.
Projektet innebar att Panama kan to mot fler
passagerare och darmed aven bli en storre
knytpunkt for mellanlandningar. Aven infrastrukturen till den nya terminalen bade
forbattrats da en ny pakostad vag med fin

Utbyggnad av en ny metrolinje
Efter besoket vid flygplatsen fortsatte vi till
byggnationen av Panama Cirys nya metrolinje. De har i dagslaget en tunnelbanelinje
som ar i drift, Metro Line 1, och vi hade turen att fa se byggnationen av Metro Line 2.
Totalt stracker sig den nya linjen 21 km och
hela linjen ar byggd ovan mark, till skillnad
fran den forsta linjen som ar byggd under
mark. Vi fick aka runt och besoka olika delay
av metron day vi bland annat fick se pa nay
fundament och framtida stationer byggdes.
Staden planerar att i fortsattningen bygga ut
natet med ytterligare tre linjer eftersom Panama City ar sa kraftigt trafikerat med langa
bilkoer vid rusningstrafik. CET2016 fick
aven folja med till huwdkontoret for driften
av metron. Dar mottog vi en mer detaljerad
presentation av den pagaende byggnationen
saint de framtida expansionerna av metrons
nya linjer. Vi bleu ocksa introducerade till
trafikledningsrummet day drift och sakerhet
sker. Dar fick vi se hur man observerar hur
tagen forflyttar sig och om nags problem
dyker upp. Det fanns aven personal som arbetade med att overvaka stationernas sakerhet. Det vaz gladjande att hora att forvantningarna bade overtraffats vad gallde antalet
passagerare coin transporterades med Metro
Line 1. Forhoppningsvis bidrar den fortsatta
byggnationen av metron till minskade trafikproblem och okad rorlighet for befolkningen.
Mot Costa Rica och djungeln
Vi lamnar Panama City for att med buss
fortsatta resan vidare mot Costa Rica. Pa
vagen dit bade vi planerat in ett besok vid
dagbrottet Minera Panama koppargruva.
Den planen fick tyvarr andras pa grund av
sakerhetsskal. Gruvan var stangd pa grund
av oroligheter med protesterande lokalbefolkning i omradet. De protesterar mot gruvetableringen och kanner sig overkorda da
de inte hay haft tillrackligt att saga till om
i byggprocessen. Vi fir istallet fortsatta var
fard mot staden Santiago, en stad med 200
000 invanare, day vi stannar for natten. Dagen efter fortsatter vi farden mot Costa Ricas
grans. Vi fardas pa smala och slingriga vagar
genom djungel och far se fantastiska vyer
over landskapet. Efter 8 timmar fran Santiago nay vi slutligen gransen till Costa Rica.

»

Fascinerande bygge av den nya metrolinjen.
(
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Tvattbjorn, ett av alla djur som vi sag i
Costa Rica.

Pa andra sidan gransen stannar vi till i det
lilla samhallet Cahuita. Byn grundades av Jamaicaner och hay en reggaekultur day stress
inte existerar. Vi spenderade natten i en
djungel day vi sag bland annat apor, papegojor, rodogd bladgroda och rvattbjorn.
Costa Rica
H uvudstad: San Jose
Sprak: Spanska
Befolkning: 5,00 miljoner
Valuta: Costaricansk Colon
Besok vid ny APM-terminal
Resan fortsatter mot Costa Ricas nast storsta
stad Limon och i hamnen Moin far vi besoka en ny APM-terminal som hailer pa att
byggas for lastning av containerfartyg. Det
fines sedan en befintlig terminal i dagslaget,
men eftersom Moin ar Costa Ricas viktigaste
hamn pa den karibiska sidan av landet fines
behovet av ytterligare en terminal. Hamnen
anvands bland annat till export av Costa Ricas framsta exporrvaror: bananer, ananas och
kaffe. Den nya terminalen ska kunna to mot
de storsta batarna som kan ga genom Panamakanalen. De befindiga hamnarna pa den
karibiska sidan av landet ar inte tIllrackligt
djupa. Den nya terminalen kommer att bli
en konstgjord kaj som skapas med muddying
och massfyllning. Projektet startade i borjan
av ar 2015 och ska slutforas ar 2018. Kajen
kommer da att vara 650 meter Lang och tva
fartyg kommer att kunna lastas samtidigt.
Den konstgjorda on kommer att ha en omkrets pa 15 km och en hojd pa 4 meter over
vattenytan. I dagslaget arbetar 800 personer
med projektet som beraknas kosta 460 miljoner dollar. Planen ar att i framtiden bygga
ut kajen till en langd pa totalt 1500 sa att
fem fartyg kan lastas samtidigt.

klader och hjalm. Det finns skyddsracken
som forhindrar fallskador och arbetare pa
hog hojd hay sele med sakerhetslinor. [Horselskydd verkar dock inte existera i sarskilt
stor utstrackning. Nar vi besoker APM-terminalen fick vi forst fylla i ett papper med information om oss sjalva ifall en olycka skulle
intraffa. Darefter fick vi se en 20 minuter
Lang sakerhetsfilm om arbetsmiljosakerhet pa
byggarbetsplatsen och erbjods smorja in oss
med solskyddsfaktor och myggmedel -trots
att vi inte fick lamna bussen under rundturen pa byggarbetsplatsen. E$ersom Costa
Rica ligger i ett jordbavningsdrabbat omrade firms vissa krav och standarder for att
byggnader ska vara sakra mot jordbavningar.
De fir till exempel tiara anvanda korrigerad
takplat pa taken for att de inte ska rasa in
vid jordbavning. Det kommer en inspektor
till byggarbetsplatser en gang i veckan som
kontrollerar sa att byggnationerna blir jordbavningssakra.
Costa Rica i framkant
med fornyelsebar energi
Vi blir forvanande nay vi far Nora att Costa
Rica forsorjs nastan till 100 % av fdrnyelsebar
energi. 80 % av energin kommer fran vattenkraft och 15 % kommer fran geotermisk
energi. Det ar samtidigt valdigt imponerande
att hela 97 % av befolkningen av Costa Rica
hay tillgang till elektricitet. I La Fortuna far vi
se ett exempel pa ett vattenkraftverk da vi besoker en mindre datum med ett krafiverk som
genererar energi for 1500 hushall. Efter beso-

som tidigare haz varit obrukbaza under delay
av aret, hay nu blivit hogproducerande jordbruksmark zret om.
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Ett exempel pa bra sakerhet pa byggarbetsplatserna. Sakerhetslina och bygghjalm pa!

ket i La Fortuna fortsatter resan mot Liberia
och vulkanen Miravalles day vi far se ett exempel pa geotermisk energiutvinning. I omradet
firms totalt 98 borrade hal som ar mellan 1,53 km djupa. Pa de djupen firms 240 grader
heta vattenangor som driver turbines vilket
genererar energi. Pa vag mot huvudstaden San
Jose fu vi aven studera vattenforsorjningsprojektet i Canas. Det ar ett kanalsystem som tar
tillvara pa vattnet som anvands i kraftverken
fran sjon Arenal. Det fines totalt 255 km
gravda kanaler som forsorjer 28 000 ha jordbruk med vatten. Kanalsystemet mojliggor en
okning av landets jordbruksexport. Omraden

U niversitetet i San Jose
I Costa Ricas huvudstad San Jose fick vi mojligheten att besoka Universidad De Costa
Rica. En professor och en doktorand guidade
oss runt den delen av campusomradet som
tillhorde civIlingenjorsutbIldningen med
Vag- och vatteninriktning. Universitetet som
bildades 1941 ar det storsta i Costa Rica och
hay for narvarande cirka 50 000 studenter.
For manga studenter ar skolgangen gratis eftersom det firms goda mojligheter att erhalla
stipendier om de presterar bra i skolan. For
de som inte hay toppberyg firms aven mojligheten att betala for en plats pa universitetet.
Utan stipendium kostaz det maaciinalt 250
dollar per termin, vilket goy att manga kan
to chansen att studera. CET2016 besokte
bland annat universitetets olika laboratories,
till exempel ett day de arbetar med att testa
konstruktioners hallfasthet. Vi fick ocksa besoka ett kemilabb day de framst testade kvaliteten pa dricksvatten saint ett laboratorium
for omradet geoteknik. Som ett sista moment under den guidade turen besoktes avdelningen for transport och vagar. Dar visade
universitetet upp en maskin som kan testa
slitaget av olika vagunderlag finnan de byggs.
Inom Vag- och vattenutbildningen erbjods studenterna att bland annat studera
foljande inriktningar: konstruktion, geoteknik, vattenbyggnad, miljo, transport och va-

Vulkanen Arenal, en av manga vulkaner i Costa Rica.

gar. Till skillnad fran oss ar deras kandidatexamen 5 ar lang, foljt av en masterutbildning
pa 2-3 ar. Professorn berattade att studenter
som laste pa masterniva ofrast gjorde det pa
deltid eftersom de vanligrvis borjar att arbeta
efter att de ayslutat sin kandidateacamen. Det
var valdigt intressant att se ett annat universitet day de hay Vag- och vattenutbIldning
och extra roligt
vas att de som
visade oss uni-

Universitetets
fascinerande
maskin som
kan testa
slitaget av olika
vagunderlag.
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Hela foreningen samlad vid bevattningsprojektet i Canas.
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Ordning och reda
Vi slas av hur bra ordning det verkar vara pa
byggarbetsplatserna bade i Panama och Costa Rica. Arbetarna hay bra skor, skyddande
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versitetet var mycket glada over att ha fatt
besok av oss.
Studiebesoket vid universitetet blir det
sista under var resa. En resa som hay bestatt
av fantastiska och intressanta upplevelser som
hay gett oss oforglomliga minnen och utgjort
en trevlig ayslutning av vara universitetsstudier.•

CET2016 inspekterar ett av halen som hay borrats for att generera geotermisk energi
fran vulkanen Miravalles.
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Mudderverket Nordic Giant vid provmuddringen.
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Nya effektivare sjotransporter
Nya forutsattningar for sjotransporter till och fran Lulea med
framforallt ett okande behov av malmtransporter fran gruvorna i regionen och striktare miljokrav pa sjofarten innebar
att sjovagarna till Lulea behover forbattras.
Med projektet Malmporten som dries av Sjofartsverket i
samverkan med Trafikverket, Lulea kommun, Lulea hamn
och LKAB planeras befintlig farled muddras for att kunna trafikeras av fartyg med ett maa~imalt djupgaende pa 15,0 meter.
Muddervolymen beraknas ligga pa strax under 20 miljonet
kubikmeter. Omfattningen av muddringsarbetena kan forestallas och jamforas med om man skulle grava en 150 meter
bred, 30 kilometer lang och i genomsnitt 4 meter djup schakt.
Efter byggandet av Gota kanal ar detta det storsta mudderprojektet iSverige. Utover fordjupningen av farleden uppgraderas utmarkningen till att ~olja Transportstyrelsens rekommendationer och internationella riktlinjer.
Med effektivare transporter till sjoss ges gruvnaringen i regionen forbattrade konkurrensvillkor for framtiden. En djupare faded innebar att storre fartyg kan trafikera fazleden vilket bland annat ger stora bespazingar pa miljon genom lagre
bransleforbrukning och utslapp per transporterat ton enhet.
Som exempel kommer koldio~dutslappet per ton for malmtransporterna fran Lulea till Hamburg halveras.
Geotekniken som verktyg
MRM Konsult deltar i detta enorma projekt som geoteknisk
konsult pa uppdrag av Sjofartsverket med Hakan Rosen och
Jakob Johanson, bada civilingenjorer vag- och vattenbyggnad fran Lulea tekniska universitet, avgangsklass 1986 respektive 2013.
Detta enorma projekt day nastan 20 miljoner kubikmeter ford och berg ska muddras, fraktas och dumpas innebar
manga utmaningar. Det intressanta ur ett geotekniskt perspektiv handlar inte om nagon avancerad geotekniska simule-
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ringar eller modeller, utan om arbetsmetodiken, det will saga
hur man anvander geotekniken som ett verktyg. En naturlig
fragestallning ar vad man vill uppna med projektet. Svaret
kan sammanfattas med en sakrare farled som kan trafikeras
av storre fartyg. Vidare kan fragestallningen urvecklas till hur
malet ska uppnas; en lamplig farledsstrackning ritas in pa ett
sjokort och kors med storsta tillatna fartyg i en avancerad
simulator, som med visa justeringar foljer befintlig farled.
Detta far i konsekvens att jord och berg som ar ovan det nya
farledsdjupet maste avlagsnas. Det ar hay geotekniken kommer in i bilden som ett verktyg att forsta, verifiera och optimera utformningen av farleden.
Arbetsmetodiken for detta arbete utgar fran en tredimensionell bottenmodell som tagits fram for projektet. Infor
tidigare muddringar hay geotekniska och geofysiska undersokningar utforts i flera omgangar. Resttltaten fran dessa undersokningar tillsammans med nya undersokningar for den
nu planerade farleden saininanstalldes i en geodatabas. Dessa
data anvands sedan for att to fram tvarsektioner med borrpunkter langs fazleden med aystand 250 meter mellan varje
rvarsektion. For respektive rvarsektion tolkas sedan jordlagerfdljden in.
En gigant provmuddrar
I projektet hay succesiv kalkylering tillampats for att to fram
en tidig kostnadsbedomning som beslutsgrundande underlag
for befattningshavare och som underlag for medfinansieringen.
Det geotekniska underlaget gav en god bild over jordlagerfoljden langs farledsstrackningen. Daremot saknades relevanta underlag for att kunna berakna eller uppskatta muddringskapaciteten. Den storsta enskilda osakerheten som belystes i
kalkyleringsskedet ear muddringskapaciteten av den mycket
fasta bottenmoran, sa kallad Kalia~pinnmo som forkommer i
omradet kring Bottenviken. Erfarenheten fran tidigare mudd-

a m or en
ringar under 60- och 90-tal ar att denna bottenmoran varit
mycket sear och tidskravande, nastintill omojlig att muddra.
Med de senaste decenniernas teknikutveckling inom branschen och nya storre och kraftigare mudderverk har granserna
for vIlka material som kan muddras flyttats fram.
En for branschen unik provmuddringskampaj genomfordes i sommaren 2014 med grundiden att provmuddra med
ett modernt stort mudderverk, storre an vad som nagonsin
anvants for muddying i Bottenviken. Den internationella
entreprenoren Boskalis etablerade sitt mudderverk Nordic
Giant, en verklig gigant med en vik pa 380 ton och en skopvolym pa 14 kubikmeter. Syftet ear belt enkelt att undersoka
mudderbarheten i moranen och sakerstalla jordlagerfoljden i
strategiskt utvalda lagen.
Till muddringskampanj inbjods representanter fran ovriga mudderentreprenorer for att delges information om projektet samt for att narvara ombord vid provmuddringen. Utover mudderentreprenorerna besoktes mudderverket under
provmuddringarna av olika intressenter och media. Det hay
sattet att belysa ett stort projekt och erbjuda konkurrerande
entreprenorer en mojlighet att besoka och for egen rakning
dokumentera provmuddringen ar ovanlig inom branschen.
Under provmuddringen ansvarade MRM for ett omfattande dokumenterings- och provtagningsprogram. For att
undersoka muddringskapaciteten for respektive jordlager
utfordes provmuddringen lagervis pa tea meter. Mellan varje
lager mattes verklig muddrad volym med hjalp av laserscanning. Jordlagerfoljden dokumenterades okulart samt med
provtagning for analys i laboratorium.
Den viktigaste slutsatsen efrer provmuddringen ear att
forekommande moranjordar ar mojliga att muddra med en
rimlig kapacitet. De positiva resultaten fran provmuddringen
minskade osakerheten i kalkylen aysevart vad galley mudderbarheten i moranen.•

ARTIKEL I INFRANORD AB
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Fran recePtionist
till maskinspecialist

~'~:
Ett smakprov av verkligheten

redrik Pellfolk borjade sin karriar
som receptionist och vaktmastare
pa Infranord under sift forsta ar pa
KTH. Under fjarde aret pa KTH
fick han erbjudande att bli maskinspecialist.
I rollen som maskinspecialist arbetar
Fredrik med underhallsfragor, fordonsdokumentation och central forvaltning av Infranords omfattande maskinpark.
— Det var ett erbjudande som inte gick
art tacka nej till. Jag fick ett jattebra aural
som innebar art jag kan kombinera arbete
med studier pa KTH. Det passar mig utmarkt. Jag fir der basta av rva varldar samtidigt.
VadFick dig artfastnafor Infranard
som arbetsgivare?
— Infranord ar marknadsledare och har ett
samhallsviktigt uppdrag; art underhalla och
utveckla infrastrukturen pa jarnvag. Dessutom ar jarnvagsbranschen en viktig del av
framtidens effektiva och hallbara transportsystem. For mig ar der en mangfacetterad
organisation art vara och verka i. Jag traffar manga kunniga manniskor bade internt
och externt.
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Vad ar ni bra pa?
— Det finns oerhort mycket kompetens och
en vilja att forbli marknadsledare. Infranord bildades ur Banverket Produktion ar
2010 och ar ett ungt bolag med lang erfarenhet. Organisationen har redan astadkommit mycket inom omradena sakerhet,
effektivitet och affarsmassighet och var resa
har tiara borjat. Det finns sa mycket utvecklingsmojligheter.
Vad(inns derfor utvecklingsmojligheter?
— Min egen karriarsresa pa Infranord ar val
ett bra exempel pa utvecklingsmojligheter.
Det marks tydligt art Infranord ar man om
art attrahera unga formagor samtidigt som
man will to vara pa den kompetens som
redan finns. Organisationen ar valdigt angelagen om art ge anstallda mojlighet att
urvecklas pa plats. Varje dag kantas av nya
mojligheter och utmaningar. Jag traffar nya
spannande manniskor och lar mig hela tiden nagot nytt.

akom skolbanken ar det wart att
forestalla sig hur ens framtida arbetssituation kommer se ut. Med
en 7-manaders praktik ges chansen
att prova pa det arbete som utbildningen
kommer leda till. Praktiktiden ar en mojlighet som ges till alla Civilingenjor wag- och
Vattenbyggnadsstudenter vid Lulea Tekniska
Universitet. Tanken med denna praktik ar
att ge ett smakprov av verkligheten och som
en positiv sidoeffekt brukar den aven ge studenten battre studiemotivation efrer slutford
praktik.
Min praktik gjorde jag hos konsultforetaget WSP i Skelleftea. Avdelningen var Byggprojektering och detta passade bra ihop med
min inriktning mot Konstruktion inom Civilingenjor Vag- och Vattenbyggnad.
Praktiken pa WSP borjade direkt efter
varterminen och strackte sig till tiden runt
nyar. Eftersom praktiktjansten skulle stracka
sig over 7 manader borjade min praktikud
med art jag fick bekanta mig med hur WSP
jobbade i, och med, projekt. Jag fick under
den forsta tiden ocksa lara mig programvarorna som skulle anvandas under praktiken
sasom AutoCAD,Tekla Structures m.m.
Under de forsta manaderna oar folk lediga
om vartannat eftersom der oar sommar, detta
passade mig bra ryckte jag eftersom der gav
mig en chans art verkligen fa lara mig hur
Baker och ring fungerade pa kontoret i min
egen takt. Tydligt oar art WSP Skelleftea hade
god vana vid art to hand om praktikanter, jag
bleu valdigt val mottagen pa kontoret och
fick snabbt en utpekad handledare. Dock
kande jag art jag kunde fraga vem som heist
pa kontoret om hjalp. Detta oar skont eftersom man ar valdigt oerfaren inom branschen
och behover fraga om der mesta, i alla fall till
en borjan.
Nar sommaren overgick till host okade
ansvarsgraden och jag fick succesivt borja
narvara pa moten med kunder, bestallare,
arkitekter o.dyl. Dessa moten oar otroligt
givande for mig eftersom der gav en riktig
inblick i arbetet med ett projekt saint hur
byggprojekt fortskrider.

Om Fredrik Pellfolk
Titel: Maskinspecialist.
Utbildning: Farkostteknik, KTH,
examen 2017-2018.

I NFRANORD ar Sveriges storsta
jarnvagsentreprenor med ansvar
for underhall och upprustning av
jarnvagar i Sverige och Norge.
Infranord forfogar over en omfattande maskinpark och tillverkning
av jarnvagstekniska produkter och
komponenter. Vi ar drygt 1800
medarbetare.
Las mer om oss pa infranord.se och
folj oss pa Linkedln och Facebook.

~

Desto langre in i praktiktiden jag kom,
desto storre eget ansvar fick jag ta. Jag fick
i slutet av praktiktiden borja vara ensam
pa projekt och vid moten med endast min
handledare som stod och ansvarig. Givetvis
var dessa projekt relativt sma men anda ouoligt larorika.
Efter ayslutad praktik kom jag tillbaka till
universitet med en okad glod i skolan och lite
pengar pa fickan. Praktiktiden ar namligen
betald vilket innebar att man dray in lon under praktiken. Den okade studieviljan kom
for mig av att jag fatt en inblick i min kommande yrkesgren vilket i sin tur ger en okad
motivation art bli klar och en vilja art slutfora
den aterstaende studietiden pa ett bra satt.
Min rid hos WSP Skelleftea resulterade
aven i sommarjobb den efrerfoljande sommazen, 2015, vilket for mig var otroligt kul
eftersom jag triodes bra hos foretaget, pa
kontoret och med jobber som helhet. Sommarjobbet tog vid dar jag lamnade efter
praktiken och der oar utmanande men kul
art se hur mycket man kommit ihag/glomt
bort der halvar man oar borta fran kontoret.
Lyckligtvis kommer man ihag der mesta och
behover endast nagon dag for art "borsta bort
rosten". Val inne i ruljansen igen flot der pa
som forut, jag oar fortfarande relativt gron i
yrket men tyckte fortfarande art der oar lika
kul art jobba.
Sommaren detta ar spenderas pa WSP
igen och delta bevisar an en gang art en praktikplats kan verkligen vara en vag in i arbetslivet. Jag har aven fort diskussioner med WSP
kring examensazbete och detta staller de Big
valdigt positiva till. Mina tva senaste sommarjobb saint ett eventuellt examensarbete
kommer alltsa som en produkt av min 7-manaderspraktik. Detta rycker jag givervis ar roligt eftersom jag trios verkligen inom WSPs
organisation, dels pa grand av kompetenta
och trevliga manniskor i foretaget. Deis for
art der kanns som art WSP verkligen manar
om mitt basta och vill art jag ska utvecklas,
bade som person och i mitt arbete.
Nu har jag tiara erfarenhet fran WSPs
kontor i Skelleftea men jag har en god kam-

Bygget av Facebooks serverhall i Lulea.

Urklipp ur 3D-modellering i Tekla
Structures.
rat, Carl Nihlen, som gjorde sin praktik aven
han i WSPs regi, fast i Kristianstad. Jag vet
av der han har berattat for mig att han bleu
valdigt gott mottagen dar och han triodes valdigt pa sin praktikplats han ocksa.
7-manaderspraktik da, hur ska man forsoka beskriva der?
Jag skulle pasta att om du far chansen art
gora praktik, to den for der ar otroligt motiverande och nyttigt. Sen will jag givetvis
ocksa art om du ska to chansen till praktik/
sommarjobb/etc. Prova soka dig till WSP,jag
troy du kommer karma som jag gjorde.
Vidare will jag saga art praktiken ar verkligen en for in i arbetslivet, bade for art fa
erfarenhet av der kommande yrket samt genom art skaffa kontakter inom branschen.
For aven om jag har suttit pa ett kontor med
inriktning mot Byggprojektering sa behover
inte detta betyda art der ar der enda ratta sattet art gora praktik pa. WSP ar ett globalt foretag med ca 34 000 anstallda i dagslaget och
en vision ar satt i rorelse om alt vaaca annu
mer. Foten in i arbetslivet kan verkligen Leda
till en positivt utveckling,som for mig till exempel, med fortsatta sommarjobb saint samtal om examensarbete och i framtiden kanske
en anstallning.•
Skrivet av: Samuel Wikstrom
Civing. Vag- och Vattenbyggnad, arskurs 5.
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ARTIKEL I FRAMTIDENS LINDBACKS
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Lindbacks bygger fardiga volymer/moduler med alit Fran kaklat goly till installerade
kok och badrum. Volymer som sedan monteras likt legobygge pa byggarbetsplatserna
snabbt och rationellt. Pa foretaget finns darfor
en stor bredd av yrkesroller och kompetens
och stora mojligheter for den som will vara
med i utvecklingen av hela kedjan i att bygga
och skapa ett bra boende for vara kunder.
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Illustration: Renetta Gkiafi Arkitekthuset Monarken

~uropas modernaste producent
av flerbostadshus
Den 19 december 2017 inviger
Lindbacks sin nya produktionsanlaggning pa Haraholmen i Pitea.
En satsning for alt motsvara efterfragan pa bostadsbristen i Sverige.
- 700 000 lagenheter ska byggas framtill ar 2025 enligt Boverket, en tuff utmaning som staller
krav pa alt vi i branschen hojer var
produktionstakt. Men del far inte
ske pa bekostnad av kvalitet, sagerStefan Lindback, VD Lindbacks
Bygg,som ocksa lyfter foretagets
store rekryteringsbehov.
ostadsmarknaden par aldrig varit
hetare och for Lindbacks, ett famIljeforetag fran Pitea som leds av
fjarde generationen Lindbackare, ar del
sjalvklart alt fortsatta traditionen. Namligen alt salsa framat.
— For oss firms del inte nagot alterna-
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fram till invigningen, de flesta industrisnickare men aven pa tjanstemannasidan finns det
behov av nya kollegor. Vi haz ett bra samarbete med Lulea tekniska universitet och studenterna. Vi satsar ca 3% av var omsattning vazje
ar pa forskning och utveckling och taz emot
upp till tva praktikplatser per termin, nagot
som kanske kan oka nu nar vi vaacer.

Huvudmarknaden for Lindbacks ar Malardalen dit ca 70% av alla flerbostadshus transporteras med lastbil idag. Laget for den nya
fabriken pa Haraholxnen precis intill Pitea
hamn oppnar for nya transportmojligheter.
— Vi azbetar tillsunmans med Pitea hamn
och andra aktorer for alt to fram en losning
som gor del mojligt att transportera med farryg till sods Sverige. Vi bygger rationellt och
foreSveriges
ledande
idag
Lindbacks ar
ar
i
tra for del langsiktigt hallbara och darfor ar
byggande
och
nu
industriellt
inom
tag
den nya malsattningen alt bli Europas mo- del vikrig att fortsatta utveckla var verksamhet med miljomassigt hallbara losningar for
dernaste producent av flerbostadshus.
— Vi bygger inte bare en ny fabrik utan alla led. Nay del galley energiforbrukning i
vi Jagger ner valdigt mycket lid pa alt ut- fabriken kommer vi ull exempel alt installera
veckla innehallet, dvs var byggprocess, med solpaneler pa taket och ansluta oss till fjarralit fran flodestakt till transport och logis- varme som genereras av var granne SunPine
tik. Forutom alt anvanda war egen kunskap AB. Planeringen av produktionsanlaggningen
och erfarenhet hamtar vi in mycket intryck par mange beslutsnivaer och alla ware beslut
och kunskaper Fran ands industries som fu mange konsekvenser. Det galley alt se till
till exempel bilindustrin och omvandlar att de haller mallet pa lang sikt, sager Stefan.
del sedan till alt passe ware egna system
och strukturer. Malet med anlaggningen Den nya fabriken kommer att generera
ar alt tredubbla produktionen och omsatt- 1 6001agenheter per ar, tillsazninans med beningen. For alt na dit maste del ware en fintlig fabrik i Ojebyn i Pitea levererar Lindbacks ca 2 4001agenheter per ar.
kvalitativ tillva~ct pa alla nivaer.

— Det ar en stor satsning som kommer
att innebara en kraftig tillvaxt even i form av
arbetskraft. Vert foreleg her alltid haft installningen att vara medarbetare ar var storsta tillgang och her her vi en utmaning att behalla
var fine arbetsmiljo och kultur pa azbetsplatserna och i arbetslagen med sa mange nya kollegor pa sa kon lid. Vi vardesatter olikheter
och vart mal ar alt pitta personer som verkligen par viljan och ar engagerade. Formell
kunskap ar forstas ocksa viktigt men viktigast
av allt ar anda installningen till jobbet. En stor
och strategiskt viktig satsning ar ocksa alt vi
valt alt aktivt soka kvinnliga medarbetare till
den nya fabriken med malet 50/50. Idag par
vi en stor majoritet man och jag troy alt bade
foretaget och trivseln pa arbetsplatsen winner
pa alt del firms en bra blandning av man och
kvinnor. Tyvarr ar del farre kvinnor an man
som valjer utbildningaz inom byggindustrin
pa gymnasieniva men eftersom vi sa aktivt
efterlyst kvinnor i war rekryteringskampanj
par vi anda felt over forvantan mange ansokningar.
— Vi kommer att rekrytera ca 150 personer

tiv egendigen. Innovation och urveckling
ligger i vart DNA, vi haz alltid sett till
mojligheterna och utmanat oss sjalva. Det
fortsatter vi med nu nar vi satsar stort pa
en hell ny produktionsanlaggning, en investering pa en hale miljard, berattar Stefan
Lindback.

~

Foretaget erbjuder sine kunder att vara
en samarbetspaztner genom hela processen.
Marknadsavdelningen haz den inledande
kontakten med kunder och markexploatorer.
— Nar marknad her gjort klart med en ny
affar gar uppdraget vidaze till projektering.
Dar laggs uppdraget pa en projekdedaze som
arbetar tatt tillsammans konstruktorer och
inkopare. Planering och forberedelse infor
overlainuing till fabriken ar valdigt viktig for
att produktionen sedan ska ha ett bra flode.
Nar volymerna sedan ar klara for transport
ar det logistikledarnas ansvar att se till att allt
kommer ut till byggazbetsplatserna der allt
sedan monteras och kvalitetssakras. Vi tar
garna ett helhetsansvar fran aic till limpa och
levererar sedan nyckelfardigt till kunden.
Det innebar att vi her en stor variation pa yrkesomraden och vi forsoker varna om samarbetet mellan verksamheterna. Allt hanger
ihop for ett bra resultat och viktigast av allt
ar att kunden blir nojd, sager Stefan.

— Lagenheterna ar resultatet av ett samarbete mellan var konstruktionsavdelning och
Lulea tekniska universitet. Syftet var att to
fram ett boende med lag manadshyra men
som anda fyller en bra boendekvalitet. Vi visade lagenheten for studenterna pa Campus
hosten 2015 och fick da ett valdigt positivt
gensvar. Komplettorna ingar nu i v$rt bygge
av totalt 291 lagenheter som ska bli inflyttningsklara varen 2017.•

Lindbacks Kompletta, 16 kvm funktion
och trivsel.
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Marie, Hans och Helena fran Lindbacks
visar vara Komplettor for studenterna
tillsammans med vara praktikanter
Jessica och Linnea.

Innovation och utveckling sitter som sagt i
foretagets DNA och som ett ea~empel pa en
ny innovativ satsning namner Stefan Komplettorna, sma men funktionella student- och
forskarlagenheter pabare 16 kvm med,tro del
eller ej, bade badrum, kok och sovplats.
...

~

y

Stefan
Lindback,
VD Lindbacks
BY99 AB.
satsar framat.
FOTO:
MARIA ASEN

...

Investeringskostnad: ca 480 mkr
Yta: ca 42 500 m2, inkl. produktion, lager, kontor, restaurang, m.m.
Kapacitet: 1 600 Igh/ar, vilket tillsammans med produktionen i befintlig fabrik
i Ojebyn innebar en produktionskapacitet pa 2 400 Igh/ar
Energiforsorjning: solpaneler och fjarrvarme
Antal arbetstillfallen:150 st i fabriken men dessutom tillkommer byggarbetsplatser, underentreprenorer och leverantorer. Idag par Lindbacks ca 250 anstallda.
Byggstart: april 2016
Invigning: 19 december 2017

206 I BYGGA FRAMTID 141

_,. ,. .Tl

INTERVJU I TOBIAS LARSSON

Vi bY99er
sparet
motframtiden

DET SPECIALISERADE BYGGFURETAGET
Ar du intresserad av att arbeta i ett rikstackande, modernt och
teknikintensivt byggforetag med ett unikt koncept inom omradena:
• Kalkyl och inkop

• Produktionsledning

• Projektering

• Installationsteknik

• Projekteringsledning

• Energi och miljo

in

i sa fall vill vi att du hor av dig till oss pa 0910-878 50
eller

Namn:Tobias Larsson
Foretag: NCC Sverige AB

hanssnallfot@fastecse

Utbildning och examensar: Vag- och vattenbyggnad
med inriktning konstruktion. Examensar 2003.

INFRAN:R ~

--

www.fastec.se
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[gad hade dufor roll inom CET.?
Jag var ordforande for CET 2003.
Vart akte ni?
Vi akte till Asien och besokte Kina och Thailand.

HERCULES

Vilka studiebesok gjorde ni?
Nar vi besokte Peking var landet i full fard med att bygga infor OS
2008. Gamla kvarter fick ge utrymme at nya hoghus, arenor och
infrastruktur for att modernises staden infor de kommande spelen.
Sjalvklart besokte vi den Kinesiska muren och det bleu aven ett stopp
vid Terrakottaarmen och den vasterlandskinfluerade staden Shanghai. En skon ayslutning pa CET-resan efter tva intensiva veckor i
Kina var Thailand och on Koh Samet.

GRUNDLP,GGNING

Kan du beratta om nagot sdrskilt minnefran resan?
Nar vi akte pa var CET-resa harjade SARS som mest. SARS ar namnet
pa en akut lunginflamination och sjukdomen fick mycket utrymme
i media pa den tiden. Personer som misstanktes ha sjukdomen sattes
i karantan. Det var mycket diskussion och radgivning med lakare
finnan vi bestamde oss att genomfora resan trots "risken" for SARS.
De restriktiorier vi fick av lakarna var att nar vi flog och vistades pa
flygplatsen skulle vi ha dubbla munskydd.
Sista natten i Kina, finnan resan till Thailand for sol och bad, bodde vi pa ett hotell dar luftkonditioneringen gick pa hogvary och den
gick inte att stanga ay. Jag vaknade pa morgonen rejalt forkyld och
med feber. Tankte att detta inte var bra,for pa flygplatserna anvandes
varmekameror for att identifies eventuella SARS-smittade som bade
feber. Vid inflygningen till Thailand tog jag rva alvedon i forhoppning att fa ned febern. Det fungerade inget vidare da alla forutom jag
kom igenom halsokontrollen pa flygplatsen. Etter manga Tanga samtal och undersokningar bleu jag tillslut ayskriven misstankarna om att
vara SARS-smittad och kunde resa vidare med ovriga gruppen. Gick
lattad fran den halsokontrollen.
CET-resan ar ett minne for livet med manga skratt och harliga
upplevelser!
Hur har din karriar sett ut sedan din examen?
Vid ayslutad examen var arbetsmarknadenhet ochjag stod ivalet och
kvalet mellan tva anstallningar. Ett alternativ var vagdrift i Norrland
och ett annat var att borja hos ett entreprenadforetag iStockholm.
Valet bleu nagot belt annat, namligen att doktorera. Min inriktning
bleu mot nitade stalbroar och jag larde mig mycket om utmattningsproblematik.
Efter doktorstudierna bleu jag kontaktad av klasskompisen som
jag skrev mitt examensarbete med och som arbetade i Goteborg pa
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Vi finns rikstackande
och lokalt tillgangliga
— nara kunden.

■

■ erbjuder grundlaggning for alla typer
av byggande

Vagverket konsult. Vagverket konsult bleu senare Uectura och idag
tillhor de Sweco. Vagvetket konsult bade en broavdelning i Goteborg
som expanderade och de sokte personal. Pa Vagverket konsult/Uectura tillbringade jag tre ar med att dimensionera nya broar och uppgradera befindiga. Det var en mycket stimulerande tid, men jag saknade
utmaningen att arbeta i Europaprojekt, som jag gjorde under doktorandstudierna. Nar jag gick i dessa funderingar bleu jag kontaktad av
NCC Teknik dar det pagick ett antal Europaprojekt. Bytet till NCC
Teknik var irate belt sjalvklart pa grand av att deras broavdelningen
var nedlagd sedan 5 ar tillbaka. Efter att jag arbetat ett ar hos NCC
Teknik bleu jag tillfragad att bli gruppchef och bygga app en konstruktionsavdelning med inriktningmot bro- och anlaggningsprojekt
i Goteborg. Efter rva ar som gruppchefoch en omorganisation senare
vaxte ansvarsomradet fran Goteborg- och Malmoomradet till att omfatta hela Sverige.
Fran och med 2016 arbetaz NCC inom hela Norden, vilket innebar att NCC Teknik ska kunna erbjuda konsulttjanster aven i Norge,
Danmark och Finland. Jag har nu rollen som specialistenhetschef
och ansvarar for att vidareutveckla den Svenska verksamheten inom
anlaggningskonstruktion hos NCC Teknik, saint att expandera tjansteutbudet till de ovriga nordiska la.nderna.

Goteborg 031-771 53 00
Helsingborg 040-31 71 03
Linkoping 013-10 52 60
Lulea 070-642 50 81
Solna 08-585 529 00
Sundsvall 060-57 8360
S6dertalje 08-550 136 77
Uppsala 018-24 54 63
Vasteras 021-81 09 30
Orebro 019-22 69 10

■ har stor kunskap och yrkesskicklighet
■ ar marknadsledande

Ratt fran grunden.

www.hercules.se
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Har du nags tipsfor nyexaminerade civilingenjorer inom
vdg- och vattenbyggnad?
Vaga prova pa nya arbetsuppgifter och utmaningar. En annan viktig
sak ar att fraga om det ar nagot som man inte forstar eller kan, ingen
forutsatter att ni kan alit. Tids nog kommer rutinen och erfarenheten.
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Uad tycker du dr det mest intressanta med attjobba inom
byggbranschen?
Framtiden kanns handelserik pa infrastruktursidan. Vi kommer bli
battre att utnyttja traditionella material som stal och betong, saint
introduces material fran ands branscher. Ny teknik kommer att
byggas in i var infrastruktur for att mota utvecklingen pa fordonssidan och samhallets i ovrigt. Detta ar en framtidsbransch med manga
utmaningar.•

1

-

jobbet men jag har ett hus hemma som jag
renoverar.
Men fragan ar om man maste borja intressera sigfor yrket redan i grundskolan for att
bli en bra medarbetare?
—Verkligen inte. Det rakade tiara bli sa for
mig. Pa BDX vill vi se till att vara blivande
medarbetare far en bra insyn i vad jobbet
inne6ar och att man far prova p~ olika saker.
Det ar darfor vi erbjuder studenter ett halvars
praktik och aven sommarjobb under studierna,sager Niklas Ljungkvist.
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Helena Backman Andersson, Simon Isaksson och Andreas Nilsson gar alla Vag- och vattenbyggnad och har gjort bade praktik och har sommarjobbat i BDX.
Hartillsammans med projekt~hefen Niklas Ljungkvist.
■ ■

■

■

■

I

For drygt tre ar sedan slutade Niklas Ljungkvist sin
civi lingenjorsutbildning pa Lulea tekniska universitet,
Idag ar han projektchef for entreprenad/mark LuleaQoden hos oss pa BDX.
i traffar Niklas pa hans kontor pa
Depavagen i Lulea. Sa har i mitten
av augusti ar det full rulle pa kontoret. Niklasfarfr~gorfr~n hogeroch
vanster our olika projekt sour p~gar.
— Sommarhalvaret ar var mest hektiska
tid. Det galler att kunna halla i manga Baker
samtidigt. Vi haralltfran mindre uppdragtill
storre anlaggningsprojekt sour Kronandalen
igang samtidigt, berattar Niklas.
Trots sin ringa alder har Niklas agnat halva
sitt liv at mark- och anlaggningsbranschen.
— lag borjade arbeta i den har branschen
narjag var 13 ar. Under alla sommarlov fram
till jag slutade gym nasiet jo6bade jag sour
markarbetare.
4 BDX FRAMTIDSBYGGARE

Trots att han borjadejobba tidigt har
yrkesvalet inte varit en spikrak vag fram till
var han ar idag.
— Jag lamnade mark och entreprenad helt.
Jag menar,eftersom jag borjade jobba med
det har War jag var 13 ar sa 'kunde jag ju
jobbet" och det var spannande att prova pa
nagot nytt. Under gymnasiet ville jag darfor
gora nat helt annat. Mitt intresse for motorer

"Daremot far man verktyg for hur man ska lara
Big och losa problem"

och bilar gjorde attjag valde bilsystemteknik i
Arjeplog. Utbildningen ar ett samarbete med
biltestindustrin vilket gjorde att det ar en
utbildning anpassad for branschens behov.
Men jag fortsatte samtidigt att sommarjobba
inom entreprenadbranschen.
Nar det var dags for att eventuelit plugga
vidare tog Niklas ledigt ett ar och akte till
Australien. Mot slutet av resan tog han beslutet att borja plugga p~ universitetet.
— O~h aterigen kan man saga attjag
lamnade mark- och anlaggningsbranschen.
Jag bestamde mig for att plugga Industriell
ekonomi. Men ganska snart efter attjag hade
p~borjatutbildningen byttejagtill Hallbar
energiteknik.
Och dar kunde Niklas arbetsliv ha tagit en
helt annan vandning.
— Jag hade egentligen inte en plan for
vad jag ville gora narjag slutade plugga.
lag gjorde mitt exjobb p~ d~varande BDX
Industri och halkade in pa ett projekt sour
rorde entreprenadsidan. Detjag insag redan
u nder studietiden ar att man inte lar Big alit

sour man sedan ska jobba med. Daremot
far man verktyg for hur man ska lara Big
och losa problem,alltsa en form av generell
problemlosningskunskap. Ooh nu narjag ar
pa entreprenad/mark harjag dagligen nytta
av det tankesattet i mittjobb.

DET LATER SOM EN KLYSCHA...
Niklas skruvar lite pa Big War han far fragan
our vad sour ar bast med jobbet.
— Alltsa, det later sa klyschigt War jag sager
att det ar ett oerhort varierande jobb och att
man far gora en massa roliga Baker. Men det
ar ju samtidigt sa det ar. Att fa vara med hela
vagen fran att lamna en offert pa ett uppdrag
och Ben folja det hela vagen till det fardiga
resultatet ar oerhort spannande och kul !
Bakgrunden sour markarbetare gor att
Niklas har koll pa alla moment i entreprenadprocessen. Det innebar att han vet forutsattningarnafor de sour utfor uppdragen.
— Jag vet inte our jag ar praktiskt lagd
men jag gillar att jobba med handerna. Det
ar val inte sa ofta jag far utlopp for det pa
I

Som student gar vagen till ett arbete i BDX
oftast genom en praktikplats och exjobb.
Magnus Granljung, divisionschef
Entreprenad,forklarar BDX filosofi.
— Vi vill ge studenterna en bra och meningsfull praktik, dar de lar sig saker som ar
anvandbara i arbetslivet. Det ar aldrig Wagon
som tiara fir sitta och titta pa, utan man far
komma ut direkt i verksamheten. Samtidigt
lar vi kanna varandra under resans gang
och vi ser att vi far in lampliga manniskor i
verksamheten, Niklas harjagfofjt sedan han
kom in i BDX verksamhet och vi lat honour
testa lite olika arbetsuppgifter fi nnan han och
vi kande att han hade hittat ratt.
Alla sour gar praktik far en handledare sour
ser till att man fir ratt ansvarsomrade och
att man far testa pa olika Baker under sin
praktikperiod.
— Under sin praktik, och aven sour
sommarjobbare,far man ett stort ansvar.
Samtidigt pressar vi inte Wagon utan vi ser till
varje individs kunskapsniva. Vara praktikanterfir en bred kunskapsbas vilket gor att
de passar pa m~nga olika stallen i verksamheten.
Manga studenter kommer fran andra delar
av Sverige och kanske ser studierna i Lulea
sour en mellanlandning.
— Sjalvklart ska man soka Big till oss anda.
Vi harden storsta delen av var verksamhet i
norra Sverige men vi finns pa manga andra
platser i Sverige vilket innebar att our man
viii flytta sa finns mojligheten att vara kvar
inom BDX,
— Vi har en valdigt flexibel organisation dar
man kan bytajobb mellan bade olika funktioner och olika orter. Man behover verkligen
i nte fastna p~ en position for resten av livet.
Snarare ar det tvartom, vi uppmanar bide
studenter och anstallda att prova olika delar i
verksamheten, ayslutar Magnus Granljung.

Stockhol m
gar som
toget
oktober 2015 tog vi pa BDX vara forsta steg
in pa Stockholmsmarknaden. I dagslaget har
vi tva storre projekt igang — intunnling vid
universitetsomradet Alballova och delprojekt Johannelund, Forbifart Stockholm.
J ohannelund ar en av etapperna i detjattelika
infrastrukturprojektet Forbifart Stockholm,
dar en ny strackning for E4 dras vaster om
Stockholm, Vagen ar 21 kilometer, varav 18
kilometer kommer att g~ i tunnel. Bygget
startade under 2015 och ska page under 10
ars tid,
— Vi ar underentreprenortill Implenia dar
vart uppdrag ar att skota de fiesta ovanjordsjobb parallellt med sidoentreprenoren
Lemminkainen. Vi utforjord- och bergschakt
for ramper ner till tunnelpaslagen, bygger
nya och leder our befintliga vagar, anlagger
byggetableringsomraden at Implenia och
genomfor nya vatten- och avloppsdragningar, berattar Magnus Granljung, divisionschef
Entreprenad.
Vid Alballova pagar sedan drygt ett ar
I ntunnlingen av Vartabanan for att utoka
universitetsomradet. Projektet i Big ar inte
sa avancerat men genom att Vartabanan ar
oppen for trafik och universitetet inte ska
paverkas underbyggprocessen,finns det
naturligtvis utmaningar.
— Sjalvklart ar bada projekten utmanande
men vi har en bra organisation, med bade
BDX-anstallda och medleverantorer, pa plats.
Projekten i Stockholm har ocksa medfort
nyrekryteringar av kvalificerade medarbetare. Sarskilt viktigt ar rekryteringen i
Stockholmsomradet dar det ar betydande att
behalla BDX varderingar pa en ny marknad.
— Det ar latt att springa ivag War det kommer in nya stora uppdrag, men man m~ste
komma ihag att en felrekrytering kostar bide
tid och pengar. Det fir hellre to lite langre tid
och vi far ratt personer pa nyckelbefattningar,
ayslutar Magnus Granljung.
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BDX sponsrade
sommaraventyr
for Vilda Kidz

Pa BDX finns jamstalldhetsperspektivet
alltid med vid rekryteringar. Drommen ar att
foretaget ska ha lika manga manliga som
kvinnliga anstallda.
- Ett foretag ska ju spegla samhallet,sager
Susanne Lind, avdelningschef for personal
och administration.
Andelen kvinnliga medarbetare pa BDX ar
just nu 16 procent, en siffra som bade Anna
lonsson,informationschef, och Susanne Lind,
avdelningschef for personal och administration, vill se oka.
Entreprenad- och anlaggningsbranschen
arfortfarande mansdominerad, och det ar
n~got som marks aven pa BDX vid rekryteringar, aven om fler kvinnor borjar komma in
i branschen.
- Framfor alit ser vi en forandring pa
u niversiteten,sager Anna och berattar att
narmare 40 procent av dem som utbildar sig
till civilingenjorer numera ar kvinnor.
BDX uppmanar till kvinnliga sokanden i
jobbannonserna,och Susanne berattar att
de ocksa vill fa in fler personer med utlandsk
bakgrund for att fa in annan kompetens och
kunskap.
- Ett foretag ska ju spegla samhallet. Man
Jar av varandra,sager hon.
Det finns ocksa planer pa olika aktiviteter,
till exempel att starta natverk for kvinnor,
redan pa universitetsniva,som man hailer
kontakten med for att ytterligare oka antalet
kvinnliga sokanden til l tjansterna.
- Vad jag tror ar nyckeln ar, nar man ska
rekrytera sa kanske man forsoker f~ nagra
tjejer tillsammans,samtidigt,for att man
inte ska vara s~ ensam. Vi behover lagga upp
var rekrytering pa ett annorlunda satt, sager
Anna.
O m ni fick dromma, hur skulle det se ut da
pa BDX, ur en jamstalldhetsaspekt,inom en
tvaarsperiod?
- Drommen ar ffifty-fifty, men dit nar vi inte
pa flera ar, i och med att det ar den bransch
det ar, sager Susanne.
- Men att ligga nagonstans dar det gor
kring de som utbildar sig i den har branschen,
det ar val ingen utopi,for det underlaget
finns ju. 5edan maste vi kunna locka de unga
tjejerna til l foretaget. Av de som gar ut universitetet, ar det tjejerna som har bast betyg.
Det ar fler tjejer som utbildar sig generellt
och de har bast studieresultat. Och vi vii i ju
ha de Basta,sager Anna.

Vill du ha praktik eller gora exjobb?
Pa bdx.se/jobb finns ansokningstider och all
fakta kring exjobb, praktik och/eller sommarjo6b. Ditt framtida arbetsliv kan borja pa BDX.
2 BD~ FRAMTIDSBYGGARE
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somras sponsrade BDX Vilda Kidz sommarlovsaktiviteter.
- De gor ett fantastiskt jobb for barn
runtom i Janet. Det ar nagot som vi vill vara
med och stotta, sager Anna Jonsson, informationschef, BDX.
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For ett par m~nader sedan fick BDX en
sponsringsforfragan av Vilda Kidz.
-Jag skrev som det var, att vi ar ideella och
undrade om de ville stalla upp och hjalpa oss,
sager Anna Karlsson,som driver Vilda Kidz
tillsammans med sin man Stefan Karlsson.
Sponsringsgruppen pa BDX gick igenom
Vilda Kidz ansokan och Anna Jonsson berattar att det var nagonting som de ville vara
med och stodja.
Den 1 juli styrde Vilda Kidz kosan mot
Kluntarna med Laponia och ett pirataventyr
for 120 barn.
BDX sponsrade aktiviteten med pengar
som bland annat gick till mat for barnen.
- Det betyderjattemycket. Det betyder
att vi slipper to det ur egen ficka. Vi hade
anda gjort aktiviteten men det underlattar
for oss. Deis tar vi tjanstledigt i nio ve~kor
b~da tva och maste vi sta for alit sjalva blir
det hiskeligt dyrt. Sa bide for oss personligen
och Vilda Kidz betyder det valdigt mycket,sa
Anna Karlsson fi nnan aktiviteten genomfordes i somras.
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Kasper Furenstam, hartillsammans med projektingenjor Jekaterina Jonsson,sommarjo6bade pa BDX i Stockholm i elva
veckor. Dromjobbet ar en roll som projektingenjor pa stora byggprojekt som innefattarjarnvagsdragningar och markjobb,

•

U nder hela sommaren har Kasper Furenstam,z4,sommarjobbat
pa BDX i Stockholm,
— BDX kandes intressanta for att de hade etablerat sin
verksamhet i Stockholmsomradet ganska nyligen, sager han
et var nar BDX presenterade sitt
projekt Alballova pa LARV, rekryteringsmassan som halls pa Lulea
tekniska universitet,som Kasper
Furenstam Forst sokte sig till BDX. Da gick
han andra aret pa utbildningen till civilingenjor, och att soka sommarjobb pa BDX kandes
'helt ratY', berattar han,eftersom byggproduktion med inriktning pa jarnvag,ford- och
berg ar precis vad han ar intresserad ay.

- De kandes ocksa intressanta for att
de
h ade etablerat sin verksamhet i Stockholmsomradet ganska nyligen.
Under elva sommarveckor arbetade
Kasper med Alballovaprojektet och han
beskriver arbetet som 'varierande".
-)ag har bland annat fatt gora inmatningar, kontroll av arbeten, banarbeten,
V A-dragningar och enklare ar betsledning, och
i och med de olika rollerna harjag fatten bra
oMs~A~sFOTo:FF~f:_i~i,~~ ~i_M.
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'in blisk'i verksam h eten oc h betydligt d~upare
f6rst~else for byggproduktion,sager han.
Arbetet med att gora inmatningar, dar
matteknikern satt ut referenspunkter och
gjort en model) som Kasper sedan kunnat
anvanda for att satta ut markeringar for till
exempel en gravare som ska gora en VAdragning, var ett av de arbetsmoment Kasper
gillade.
- Da bleu man inkastad direkt och fick
borja med nagonting dar du sag att det bleu
nagot konkret.
Vad tar du med dig for erfarenhet Fran jobbet
pa BDX?
- Den tidsplan som Finns andras ofta. Man
vet aldrig hur en dag slutar, En kvall fick vi

reda pa att vi skulle uppfora en tillfallig bro.
Da fick tre kollegor grava jattegropar for
brofundamenten. Och det dar kom som en
blixt fran klar himmel. Tidsplanen ar tiara
riktlinjer,som man kontinuerligtf~ranpassa
efter verkligheten,
Om ett par veckor dray utbildningen igang
igen efter sommaruppehallet.
- Det kanns kul. Det har varit ett roligt
jobb men det ska bli kul att komma tillbaka
till skolan,

Kan det bli mojligt med fler sponsringsprojekttill barn och ungdomar fran BDX sida
i framtiden?
- BDX sponsrar otroligt mycket barn- och
ungdomsaktiviteter,framfor alit inom
idrotten. Men aven social sponsring ar nagot
som vi tittar over. Vi ar garna med och bidrar,
ayslutar Anna lonsson.

Vad gor du for att peppa dig sjaiv till
studierna?
- Det arjust att sommarjobba, Man far en
verklighetsforankring och ser vart man siktar
nagonstans.
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