
Att energirenovera och tilläggsisolera sin fastighet har många fördelar. 
Förutom att värdet på fastigheten ökar, sänker du också både energian-
vändningen och driftskostnaderna. Inomhuskomforten ökar och utsläppen 
av CO2 minskar. Vilket isolermaterial du väljer är avgörande för att skapa 
hållbara, bekväma, säkra och sunda bostäder och arbetsmiljöer både när 
det gäller nyproduktion och renovering. PAROC Stenull är en naturligt hållbar, 
brandsäker och energieffektiv isolering, som finns i många olika utföranden. 
Det gör den till ett bra val både idag och för framtiden och spar mer än bara 
energikostnader! Läs mer på PAROC.SE/RENOVERING

SPARA MER 
ÄN BARA 
ENERGI-
KOSTNADER

Avs:
Svensk Byggtjänst AB
113 87 Stockholm
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Sommarlovet över 
för skolbyggarna

Susanna Udd 
sätter fokus på 

skolgårdarna

Här renoverade 
man sig till 
framtidens skola

TRAPPOR SOM HÅLLER  
I GENERATIONER
Weland tillverkar trappor i hållbart stål med en tidlös design som lyfter 
sin omgivning. Vi utvecklar ständigt våra produktionsprocesser och 
konstruktionslösningar för att begränsa vårt klimatavtryck. Vårt löfte 
gentemot våra kunder är att utveckla produkter som håller över tid.  
För en hållbar framtid.

weland.se
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LEDARE
Charlotte Steen, chefredaktör

U
nder pandemin har 
min syn på trygghet 
kokats ner till en enda 
sak, att om mina nära 
och kära håller sig 
friska, är jag lugn. Att 
sedan världsliga saker 
som fysisk kontakt 

med vänner och arbetskamrater 
eller kulturellt utbyte har varit 
bristfälligt, har accepterats utan 
större protester från min sida. 

Trygghet i vår bransch handlar 
om desto mer. Det kan till exempel 
handla om tryggheten i att få känna 
sig inkluderad. 

En ny undersökning från 
Byggcheferna visar att det bland 
annat är svårare om du har en 
annan hudfärg än vit att komma in 
i gemenskapen på en arbetsplats.

”Tänk dig att varje dag sitta 
ensam i fikaboden. Att aldrig ha 
någon att prata med”, säger en av de 
intervjuade i undersökningen. Läs 
mer om etnisk diskriminering på 
sidorna 30-31.

En som känt utanförskap 
är Stefan Marusic. Han har 
nyligen startat det ideella 
mentorskapsprogrammet MERC 
Mentor. ” Vi vill lyfta personer 
som kanske inte har ett lika fint 
klingande namn eller ett nätverk 
eller andra förutsättningar och 
ge dem en kontaktyta så att de 
kan få möjligheten att komma in i 
branschen”, säger han på sidan 78.

Trygghet kan också vara att inte 
behöva oroa sig för att skolan du går 
i ska utsättas för brand eller våld.  
I vårt tema om framtidens skola har 
vi bland annat pratat med Maria 

Elmér på Skolverket. ”Varje dag 
brinner det på en skola i Sverige. 
Bränder är det största fysiska hotet 
mot skolor idag”, berättar hon på 
sidorna 58-59.

Nyligen kunde vi läsa i 
nyhetsmedierna om en 15-årig 
pojke som anhållits misstänkt 
för mordförsök inne på en 
högstadieskola och dessförinnan 
om att personal utsatts för våld av 
en elev på en skola i Sörmland. På 
sidan 59 har vi intervjuat några av 
dem som ansvarar för säkerheten i 
skolan.

”Vi ser en ökning av beställningar 
på invändig kamerabevakning för 
att hantera problem som stöld, våld 
och drogförsäljning. Att begränsa 
tillträde till skolan via passersystem 
kan även komma att bli vanligare i 
framtiden”, säger Mikaela Lindqvist 
säkerhetsansvarig på Uppsala 
Kommun Skolfastigheter AB.

Att säkerställa att en av de största 
brosprängningarna i Sverige går 
enligt plan är trygghet, både för 
de som utför sprängningen och 
för de som vistas i området. På 
sidorna 38-43 har vi träffat Johan 
Jansson rivningsledare på Jansson 
Entreprenad. Han ser sig själv som 
en helt orädd entreprenör, men 
säger samtidigt att företagets 
motto är att kunna demontera 
stora anläggningar på ett 
säkert och hållbart sätt. 

Trevlig läsning!

TILLBAKA TILL 
DET NORMALA
BJippie, nu kan 
vi gå tillbaka till 
det normala. Inte 
nog med att vi blir 
fler som får ses 
på våra kontor 
och ute på bygg-
arbetsplatserna 
igen. Restauranger,  
idrottsevene-
mang, och kon-
sertarrangörer 
slipper dessutom  
begränsningarna 
för antalet besö-
kare. Räkna med 
utsålda konser-
ter och köer till 
krogarna. Party, 
party!

CHARLOTTE STEEN 
CHEFREDAKTÖR

Trycksak 
3041 0091

SVANENMÄRKT

Rörpodden produceras av bransch
organisationen Säker Vatten och 
fokuserar på hur man kan förhindra 
vattenskador. 

Under ledning av programledaren 
Martin Brunnkvist diskuterar 
experter aktuella frågor inom rör, 
installationsarbete, vattenskador och 
legionellaspridning. 

Lyssna du också!

→ Rörpodden finns där poddar finns.

Rörpodden
För dig som är intresserad av 
säkrare vatteninstallationer!

PODDTIPS!

www.säkervatten.se010-228 15 55
www.byggakademin.com 

Framtiden tillhör dig Framtiden tillhör dig 
som vill utvecklas.som vill utvecklas.
Utbilda dig var du vill. Streamat  
online eller i våra klassrum.

Hör gärna av dig eller boka kurs  
direkt på byggakademin.com 

Vi utbildar framförallt inom.

 Projektstyrning 

 Arbetsmiljö, miljö och kvalitet

 Teknik och installation

 Juridik

 Chef, ekonomi och ledarskap

Välkommen att utbilda 
dig hos oss.
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ENERGIEFFEKTIVARE 
KOMFORTGOLVVÄRME
Begränsa den uppvärmda 
ytan, isolera, lägg in en 
tidsstyrning och maxbegränsa 
golvtemperaturen. Det är fyra 
råd som Andreas Karlsson på 
Bengt Dahlgren ger för att 
få komfortgolvvärmen mer 
hållbar.

Han har varit med i ett 
projekt där man har tittat på 
hur komfortgolvvärmen kan bli 
mer energieffektiv. I projektet 
har tekniska lösningar testats 
och utvärderats. I ett första 
steg simulerades testfall med 
potentiell energibesparing. 
I ett andra steg utfördes 
praktiska tester i en faktisk 
boendemiljö. Testerna 
genomfördes i två olika 
badrum.

– Om du installerar alla 
åtgärder så kan du spara 30–
50 procent jämfört med om 
du inte gör något. Det är en 
ganska stor besparing, säger 
Andreas Karlsson.
AV LOUISE ROSÉN

På HSB Living Lab har olika åtgärder för 
att få en energisnålare komfortgolvvärme 
testats.

Anläggningen har byggts i närheten av 
Sundsvallsbron, som trafikeras av ungefär 
fem miljoner fordon varje år.

Anläggningen består av flera delar. Det 
finns en försedimenteringskammare i 
kombination med oljeavskiljare och även 
olika typer av biofilter. Dessa består av 
en infiltrationsyta med växter men ett av 
dem har också byggts utan växtlighet för 
att kunna utvärdera dess betydelse.

I projektet undersöktes hur väl försedi-
menteringskammaren klarade av att rena 
vattnet från mikroplaster. Resultaten visar 
att den förmågan var begränsad.

Bättre gick det för biofiltren, oavsett om 
det var med eller utan växtlighet. Men 
bäst förmåga hade de som var beväxta. 
Forskarna bakom studien uppger på Luleå 
tekniska universitets hemsida att det är 
goda nyheter. Dels för att filter med växt-
lighet anses var med estetiskt tilltalande, 
dels för att de ofta kräver mindre underhåll 
jämfört med de utan växter.
AV JOHAN ROSHOLM

Anläggningen för 
rening av dagvatten 
har byggts av 
Trafikverket vid 
Sundsvallsbron. 

KOLL PÅ

TEKNIK

Biofilter bäst på 
att rena dagvatten 
från mikroplast
FORSKNING Stora mängder mikroplast uppstår 
på vägarna och riskerar att följa med dagvatten 
ut i naturen. En ny studie har undersökt hur väl 
dagvattenreningsanläggningar kan rena vattnet 
från mikroplaster.

Luleå tekniska universitet har tillsammans 
med IVL Svenska miljöinstitutet undersökt 

hur väl en dagvattenreningsanläggning 
kan rena vatten från mikroplaster. FO
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INNOVATION

Svältfödda alger  
förbättrar luftkvaliteten
I KTH Live-In Lab testas tekniska inno-
vationer i en verklig miljö där människor  
lever. Nu provas för första gången en bio-
teknik med alger som producerar biogas 
som ska rena luften.

Det är det tyska företaget Solaga som 
testar sin prototyp i skarpt 
läge där man utvecklat 
tavlor, 50 x 50 centimeter 
med algodlingar bakom 
glas. Algerna försätts i 
svältläge och absorberar 
koldioxiden runt omkring 
sig och producerar biogas, 
vilket förbättrar luften.

Enligt Solaga ska en 
tavla fånga upp 30–50 
procent av luftföroreningar 
som koldioxid, kväve-
dioxid, kemikalier och 
fina dammpartiklar i ett 
20 kvadratmeter stort rum. 

Detta är första gången ett biologiskt 
material testas i KTH Live-In Lab, berättar 
Jonas Anund Vogel, initiativtagare och 
föreståndare för KTH Live-In Lab.

– Det jag tycker är intressant är att 
man utan att öka ventilationen kan få en 
minskning av skadliga partiklar inomhus. 

Nu är det upp till bevis hur effektiv 
tekniken är.

Tavlorna drar till sig smutsig luft 
som renas av algerna. Alger absorberar 
koldioxid i sin fotosyntes. Genom 
att jämföra koldioxid och lättflyktiga 

organiska föreningar i 
lägenheter som har tavlor 
med alger med lägenheter 
utan dessa kommer man 
kunna se hur pass mycket 
de faktiskt absorberar.

– Om algerna inte sätts 
i svältläge börjar de växa 
okontrollerat. Det gäller 
att ge dem precis så lite 
vatten att de befinner sig 
vid svältgränsen så att de 
producerar syre utan att 
växa, säger Jonas Anund 
Vogel.

Företaget Solaga utvecklar även en teknik 
där alger får växa utomhus på fasader av 
betong. Förhoppningen är att detta ska 
kunna bidra till både grönare och renare 
städer. Algerna har även förmåga att svalka 
varma städer.

AV ANNA HEDENRUD

HJÄLPMEDEL

MONTERA SOLPANELER MED NY HANDBOK
Branschen har länge efterfrågat mer kunskap om infästningar av solcells-
paneler. Nu har SIS släppt en bok i ämnet. 

Handboken har tagits fram i SIS/TK 193/AG 03, en arbetsgrupp inom standar-
diserings utveckling för tak-produkter, taksäkerhet och tätskikt för byggnads-
verk hos Svenska institutet för standarder, SIS. Boken är avsedd för projektering 
och installation av solpanels-anläggningar på yttertak. 

– Fokus i boken är infästning och beräkning men man vidrör också andra 
områden som projektering, planering, elsäkerhet, brandsäkerhet, ansvar och 
juridik. Den spänner över flera områden och man får en guidning genom ett helt 
projekt. På så sätt vet man hur man ska gå till väga och vägledning till var man 
kan hitta fördjupad information inom alla delar, säger Alexander Hermansson 
på Weland stål och deltagare i SIS/TK 193/AG 03.
AV MICAELA NORDBERG AXELSSON

...organisationer och 
myndigheter har deltagit 
i arbetet med Nationella 
geodataplattformen som 
lanseras vid årsskiftet, 
och som ska ge tillgång 
till stora standardiserade 
datamängder för en 
effektivare samhälls-
byggnadsprocess. 

40..
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KOLL PÅ

REGLER

Enklare affär 
med ny guide 
om fastighetsnät
GUIDE Installatörsföretagen har tagit fram en  
beställarguide för beställare och konsulter av  
fastighetsnät. 

De nya standarderna för fastighetsnät 
ställer mer krav på design, projektering, 
installation och drift än tidigare 
standarder. I nya fastigheter installeras 
det belysnings- och ventilationsstyrning, 
larmöverföring, Internet Of Things-
applikationer, fjärrmatning med mera. 

Listan kan göras lång och allt detta 
ställer nya krav som finns återgivna i 
standarderna.

Men enligt Joakim Carlsson, 
expert inom kommunikations- och 
säkerhetsteknik på Installatörsföretagen, 
är kraven svåra att hitta och därför har 

Fastighetsnätet får en 
mer betydande roll i 
moderna fastigheter

bransch- och arbetsgivarorganisationen 
tagit fram en beställarguide om just detta.

– Guiden är en sammanställning av de 
viktigaste kraven, så kallade fodringar 
som man bör ställa vid en upphandling 
av fastighetsnät. Den innehåller även 
rekommendationer på vad som är en 
lämplig nivå på kraven. Tillsammans 
är det ett sätt att säkerställa funktion, 
flexibilitet och tålighet både i dag och 
framtiden, säger Joakim Carlsson.

Guiden tar avstamp i SEK handbok 
459 som innehåller översatta och 
kommenterade standarderna SS-EN 
50174-1 samt -2 som avhandlar installation 
av fastighetsnät inomhus. Här beskrivs 
de viktigaste fodringarna i standarderna 
samt vilken nivå du bör kräva för att få en 
framtidsäker och korrekt installation.

Som beställare behöver man göra 
vissa ställningstaganden för att få en 
anläggning som passar sina behov och sin 
fastighet. Det räcker inte att bara hänvisa 
till att installation ska ske enligt SS-EN 
50173 och SS-EN 50174.

Man behöver också förtydliga vilka krav 
och vilken prestanda som ska gälla. Detta 
eftersom standarderna innehåller flera 
val. Det är också viktigt att det är tydligt 
vilka rekommendationer som ska höjas 
upp till fodringar. 

Guiden kommer att underlätta för alla som 
är inblandade när ett fastighetsnät ska in-
stalleras, förklarar Joakim Carlsson.  

– Affären blir enklare och resultatet 
bättre om alla, från montör till 
beställare, har samma bild och 
förväntningar. Guiden bidrar till 
att säkerställa att nya fastighetsnät 
uppfyller de krav som man kan kräva 
av smarta installationer i energieffektiva 
fastigheter, säger han. 

För att tydliggöra kraven och 
möjligheterna i de nya standarderna 
ytterligare tar Installatörsföretagen 
tillsammans med andra branschaktörer 
också fram en kvalitetsstämpel för 
installatörer så kallad ”Behörig Installatör 
Fastighetsnät”.

– Det är ett kompetensbevis som 
underlättar för beställare att kräva rätt 
kompetens vid upphandling. Samtidigt 
som det underlättar för medlemsföretagen 
att påvisa sin kompetens, säger Joakim 
Carlsson.
AV MICAELA NORDBERG AXELSSON

MONTERINGSANVISNING

Volymelement kan få 
Säker Vatten-intyg
Säker Vatten har lanserat ”Accepterad 
monteringsanvisning” för installations-
moduler och volymelement. Det innebär 
att tillverkare kan få sina moduler 
bedömda som en produkt om man 
tecknar avtal med Säker Vatten och följer 
deras nya branschstandarder.

– Våra auktoriserade företag kan 
därmed lämna ett intyg om en Säker 
Vatteninstallation på hela VVS-
installationen, säger Pierre Lundborg som 
är projektansvarig på Säker Vatten.

Problemet att rörentreprenören inte har 
kunnat lämna intyg för de prefabricerade 
delarna är att de inte har haft någon 
inblick i hur delarna har tillverkats. I de 

nya branschstandarderna, som Säker 
Vatten har tagit fram tillsammans med 
branschen, ställs bland annat krav på 
tredjepartskontroller i fabriken. Det finns 
även krav på utbildningar för personalen 
och monteringsanvisningen ska vara 
accepterad.

– När installationsmodulen eller volym-
elementet landar på byggarbetsplatsen 
är det en färdig produkt, precis som 
ett badkar, en blandare eller en WC-
stol. Det auktoriserade företaget kan då 
bara ansluta den enligt den accepterade 
monteringsanvisningen.
AV LOUISE ROSÉN

Allt kortare byggtider har ökat intresset 
för prefabricerade installationsmoduler 
och volymelement som byggs på fabrik.  

KOMPETENSBEVIS

BEHÖRIGA INSTALLATÖRER AV FASTIGHETSNÄT
Nu lanseras det branschgemensamma kompetensbeviset Behörig Installatör 
Fastighetsnät. Beviset ska bli en kvalitetsstämpel för installatörer och 
fastighetsägare.

– Behörig Installatör Fastighetsnät är ett kompetensbevis som underlättar 
för beställare att kräva rätt kompetens vid upphandling. Samtidigt som det 
underlättar för medlemsföretagen att påvisa sin kompetens, säger Joakim 
Carlsson, expert Installationsteknik - Tele på Installatörsföretagen.

Kompetensbeviset visar att du som installatör uppfyller de nya kraven i 
installationsstandarderna SS-EN 50174-1 och -2 samt kan tillämpa dem. 

Behörigheten kommer vara giltig i fem år och de första examinationerna 
kommer ske under 2021. 
AV MICAELA NORDBERG AXELSSON

STÖD

NY PLATTFORM FÖR 
KLIMATSMARTA 
UPPHANDLINGAR
Energieffektiviseringsföretagen 
och Sustainable Innovation 
har tagit fram en ny 
plattform. Syftet är att stötta 
fastighetsägare och BRF:er i 
upphandlingar av klimatsmarta 
åtgärder.

Samordnade upphandlingar 
finns idag främst inom 
offentlig sektor. Genom 
den nya tjänsten ska 
bostadsrättsföreningar och 
privata fastighetsbolag få 
möjligheten att dra nytta av 
fördelarna med upphandlingar 
som genomförs för flera 
samtidigt, inom geografiskt 
avgränsade områden.

Den nya upphandlings-
tjänsten testas just nu 
i Örebro kommun där 
bostadsrättsföreningar 
och privata fastighetsbolag 
har möjlighet att delta i en 
gemensam upphandling av 
energismart belysning.
AV ANNELIE BJÖRLING

Anna Werner, vd på Svensk 
Solenergi berättar om deras 
nya certifiering. 
Det finns inga formella 
förkunskapskrav för 
certifieringen utan man 
kan ha tagit till sig  
kunskap genom till  
exempel sin anställning 
eller genom en utbildning. 

Vi har tagit 
fram ett sätt för 
installations- 
företag att enkelt 
kolla att deras 
solcellsmontörer 
kan grunderna 
för jobbet”

18 BYG G KO L L 3 2021 19



I utkanten av Malmö byggs kommunens 
första PARKERINGSHUS i trä. Materialvalet 
beräknas kunna minska klimatpåverkan 
med nära hälften. Så lite betong som 
möjligt används i bygget.
TEXT JOHAN ROSHOLM FOTO LARS DAREBERG

NÄR P-HUS 
BYGGS I TRÄ

Lägre 
klimatpåverkan

BYG G KO L L 3 2021 35BYG G KO L L 3 202134



Inget projekt är för utmanade och han har prisats 
för sina arbetsmetoder för att demontera broar och 

andra tunga konstruktioner.  
– Jag ser mig själv som en helt ORÄDD ENTREPRENÖR. 
Jag gör allt jag kan för att få mitt team att leverera 

och när de lyckas genomföra en komplex sprängning 
står jag på avstånd och ler stolt, säger Johan Jansson 

rivningsledare på Jansson Entreprenad. 
TEXT MICAELA NORDBERG AXELSSON  FOTO TOBIAS STERNER

JOHAN JANSSON 
TUNGRIVAREN 
FRÅN LINKÖPING
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Det byggs skolor som aldrig förr. Nybyggnation, renovering 
och ombyggnation av skollokaler kommer att sysselsätta 
flertalet av landets kommuner och skolhuvudmän under 
många år framöver. Det är många aspekter som behöver 
beaktas vid ett skolbygge, både vad gäller utemiljö och 

innemiljö. Det finns bra exempel att inspireras och lära sig av i 
Sverige och i vårt tema lyfter vi fram några av dem. 

UPPRUSTAT
Maja Beskows 

gymnasium byggdes 
om istället för att rivas.

FORUM BYGGA 
SKOLA

Nätverket som ska leda 
till bättre skolor.

SOMMARLOVET ÖVER
Så ska Uppsala fixa 2 200 nya 
grundskoleplatser på fyra år. 

C

BYGGA SKOLA FÖR 
FRAMTIDEN

SKOLOR FÖR MILJARDER
Det råder en byggboom av skolor i 

Sverige. Kolla hur mycket det byggs 
för i just ditt län. 

BÄTTRE UTEMILJÖ
Huddinge ger plats åt 

skolgårdarna. 

SÄKRA SKOLOR
Hur kommer säkerheten att se ut i 

framtidens skolor?  
Vi har frågat tre experter. 

FRAMTIDENS 
SKOLA

IL
LU

S
TR

A
TI

O
N

 M
O

S
TP

H
O

TO
S

Konsten att vårda både barnens 
musiktalang och grannsämjan: Se till 
att lägenheterna har rätt dörrar. 

Vi tillverkade vår allra första dörr 
för att stå emot brand. Det var 1942. 
Sen dess har varje dörr vi tillverkat 
haft ett viktigt syfte. Att stoppa tjuvar 
och oväsen, eldsvådor och dödliga 
brandgaser, kalldrag och tobaksrök. 

Att göra så att människor kan bo 
tryggt, säkert och trivsamt.

Vårt företag har också ett tydligt 
syfte. Att hjälpa dig med det du 
behöver för att dina projekt ska 
få en lägenhetsdörr som klarar 
alla krav.

Läs mer på daloc.se/tryggthem

BYG G KO L L 3 2021 45



3 783

Skolor och förskolor för nästan  
23 miljarder kronor började byggas 
under de senaste tolv månaderna. 
En färsk rapport från Byggfakta visar 
på ett fortsatt behov av att bygga nya 
skolor och förskolor framöver för  
att möta det stora behovet.
TEXT ANNA HEDENRUD STATISTIK BYGGFAKTA

NORRBOTTEN

VÄSTERBOTTEN

VÄSTERNORRLAND

JÄMTLAND

GÄVLEBORG
DALARNA

VÄRMLAND

ÖREBRO
VÄSTMAN- 
LAND

UPPSALA

STOCKHOLM

SÖDERMAN- 
LAND

ÖSTERGÖTLAND

KALMAR

KRONOBERG

BLEKINGESKÅNE

VÄSTRA GÖTALAND

HALLAND
JÖNKÖPING

GOTLAND

183

156

244

358

1174

4055
4729

4893

1276

389

230

0

214

448

410

665

536

726

672

982

621

SKOLOR FÖR 
MILJARDER

D
et senaste decenniets snabba befolkningsök-
ning har ökat elevunderlaget för landets sko-
lor, framför allt för de kommuner som haft 
stor inflyttning och invandring. 

Parallellt med att det byggs många nya 
bostäder behöver dimensioneringen av 
skolor och förskolor anpassas. Många 
befintliga skolor har renoveringsbehov 
och en del skolor och förskolor är dåligt 
anpassade till modern pedagogik. Även 

antalet studerande på universitet, högskolor, Komvux 
och andra vuxenutbildningar ökar stadigt.

Detta framkommer i den nya rapporten 
”Skolbyggandet i Sverige” från Byggfakta som 
innehåller byggstatistik, index och ranking från 
skolstarten år 2018 år 2021.

Det byggs skolor för flera miljarder och allra 
mest byggs det i Västra Götaland och Skåne. De 
tre storstadslänen står för nästan 60 procent av 
projekteringsstarterna av skol- och förskoleprojekt. 
Stockholm ensamt står för 26 procent, visar rapporten 
från Byggfakta. 

Efter en, troligen pandemi-relaterad, nedgång under 
2020 har byggvolymen av nya skolor ökat kraftigt de 
senaste tolv månaderna. Sammantaget var den 33,6 

FRAMTIDENS 
SKOLA

Ombyggnad

Invändigt 
underhåll

564

Nybyggnad

14 772

Utvändigt 
underhåll

416

Tillbyggnad

3 258

Rivning

169

procent högre under perioden augusti 2020 till juli 
2021 än under föregående tolvmånadersperiod. 

I rapporten från Byggfakta finns statistiken 
nedbruten länsvis samt fördelad mellan nybyggnation 
och om- och tillbyggnation. Även renoveringar av 
skolor och förskolor ingår.

Totalt började skolor och förskolor för 23 miljarder  
kronor att byggas under den senaste tolvmånaders- 
perioden. Av dessa gäller 15 miljarder nya skolor  
medan resten var någon form av ombyggnation. 

Detta motsvarar 8,2 procent av samtliga påbörjade 
projekt i landet och gör byggande av skolor och 
förskolor till den fjärde största kategorin, enligt 
den kategoriseringen som Byggfakta använder sig 
av.  Byggandet av skolor och förskolor kommer efter 
grupperna flerbostadshus, anläggningar/vägar och 
kraft/belysning.

Stora uppgångar av byggprojekt noteras i Skåne, 
Gävleborg, Norrbotten, Kronoberg, Västra Götaland, 
Östergötland och Dalarna. I Stockholm minskade 
däremot antalet skolprojekt. Ofta kan det vara ett 
större enskilt projekt som får genomslag i statistiken. 
Tittar vi endast på byggprojekt med helt nya skolor och 
förskolor är det en uppgång av byggvolymen i 13 av 21 
av landets län. A

KOSTNADER 
SKOL- OCH 
FÖRSKOLEPROJEKT
Kartan till höger visar 
kostnaden i miljoner kronor 
för byggstartade
skol- och förskoleprojekt 
(nybyggnad och ROT) i 
Sveriges 21 län mellan 
september 2020 och 
augusti 2021.

TYP AV PROJEKT
Staplarna nedan  visar 
kostnaden i miljoner kronor 
för byggstartade
skol- och förskoleprojekt 
(nybyggnad och ROT) 
fördelat på typ av projekt 
mellan september 2020 
och augusti 2021.

0-500 miljoner

500-1000 miljoner

1000 - 4000 miljoner

4000 - 5000 miljoner
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Har ni märkt någon skillnad på vad era kunder  
intresserar sig av under pandemin?
– Det har blivit tydligt att produktnyheter varit extra intres-
sant för kunderna under det senaste året där vi har sett 
en större efterfrågan på våra nyhetsbrev. Sen har vi fått 
fler deltagare, alltså leverantörer som vill synas i Byggka-
talogen. Under pandemin har det varit svårt för företag 
att nå ut med sina produktnyheter eftersom man inte haft 
fysiska platser som till exempel mässor att presentera 
sina produkter på. Så det har varit den största skillnaden, 
vikten av att synas och marknadsföra sina produkter. 

Om vi kikar framåt i tiden, vad är på gång?
– Både hållbarhetsfrågan och digitaliseringen är två stora 
områden som vi fokuserar mycket på. Hållbarhetsfrågan 
är självklart viktig för alla, men framför allt inom bygg-
branschen eftersom byggmaterial och byggprodukter 
har en stor påverkan på miljön. Vi har redan en hel del 
information om byggvarudeklarationer, kopplingar till mil-
jöbedömningar och EPD:er men vi kommer lyfta detta 
ännu mer framöver. Vi kommer göra det enklare att välja 
hållbara produkter för alla. Sen är även digitalisering på 
agendan och hur man på ett smartare sätt kan koppla 
ihop information och automatisera den. 

Ett avslutande ord, vad får man inte  
missa på Byggkatalogen? 
– Vår nyhetsbevakning och våra nyhetsbrev. Det är en 
gratis tjänst som håller dig uppdaterad om de absolut se-
naste och mest intressanta produktnyheterna från bran-
schen. 

Läs mer på byggkatalogen.byggtjanst.se. 

Svensk Byggtjänst är hela byggbranschens samlade 
och validerade kunskap på ett och samma ställe. I 
över åttio år har vi varit ett kunskapsnav i byggrelate-
rade frågor. Genom information, kunskap, verktyg och 
mötesplatser gör vi byggsverige mer effektivt och mer 
lönsamt:

AMA för att skapa och läsa tekniska beskrivningar
Byggkatalogen – när du ska välja byggprodukter
Bygginfo och Omvärldsbevakning ger dig kunskap 
om lagar, regler och ny teknik
Bokhandel med över 2 000 titlar för bygg- och  
fastighetssektorn
CoClass – det nya klassifikationssystemet för  
framtidssäkrad dokumentation.

Så vad du än undrar, kolla med oss.

Byggkatalogen hjälper dig att 
hålla koll på byggprodukter
Hallå där, Anna Göth!
Du är chef för Byggkatalogen. För dem som inte 
känner till Byggkatalogen, kan du berätta lite mer 
om vad det är?

– Det är en webbtjänst för byggprodukter och byggma-
terial där man kan hitta både fördjupande och övergri-
pande information om produkter från Sveriges samtliga 
leverantörer. I Byggkatalogen finns redaktionellt och ob-
jektivt skrivna produktbeskrivningar men även tekniska 
egenskaper, dokument i form av produktblad, produkt-
broschyrer samt byggvarudeklarationer, säkerhetsdata-
blad och mycket mer. 

Ni har ju även ett nyhetsflöde på er hemsida,  
hur fungerar det? 
– Det stämmer, vi har en nyhetsbevakning där vi bevakar 
produkter, material och teknik inom Byggsverige. Våra 
redaktörer dammsuger marknaden och branschen efter 
spännande och intressanta produktnyheter. Sedan har 
vi även ett nyhetsbrev som vi skickar ut varannan vecka 
med de senaste och mest aktuella produktnyheterna. 

Vad märker ni är den största nyttan för de  
som använder Byggkatalogen? 
– Jag skulle säga att det är jämförbarheten. Man spar 
både tid och pengar genom att enklare kunna jämföra 
produkter i stället för att klicka sin in på flera webbplatser 
som är konstruerade och skrivna på olika sätt. Hos oss är 
all produktinformation samlad och uppbyggd likadant vil-
ket förenklar det för våra användare. De kan även känna 
sig trygga med att vår information alltid är objektiv, vi tar 
inte ställning utan presenterar alltid enligt fakta. 

Vill du få extra koll?

Prenumerera på vårt kost-
nadsfria nyhetsbrev – Kolla 
Byggtjänst. Här får du matnyt-
tiga tips om vad som händer i 
branschen och vad man bör ha 
extra koll på.

Följ vår podcast Snåret som 
hjälper dig att reda ut snårig-
heterna i byggprocessen. Du 
hittar den där poddar finns. 

Mellan  
tummen och 
pekfingret 
är sällan ett 
bra mått.

Kolla Byggtjänst

Vill du bli vår testpilot?  
Till vår nya tjänst AMA Funktion 
söker vi nya testpiloter för funk-
tionsbeskrivning av flerbostads-
hus och förskolor. Gå in på vår 
hemsida för mer information.

Blocka den 23 november i 
kalendern. Då går CoClass 
användardag av stapeln. Här får 
du veta hur branschen tillämpar 
CoClass.

Anna Göth,  
chef för Byggkatalogen. 
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