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Trafiklösningar för
Norra Djurgårdsstaden
Under en workshop
har trafiklösningar
för Norra Djurgårdsstaden i Stockholm
testats med hjälp av
dataspelet Cities:
Skylines. I testerna
framgick hur olika
åtgärder skulle
Jan Åström
kunna få majoriteten
av invånarna att cykla, gå och
använda kollektivtrafik istället för bil.
Workshopen pekade också på
en rad möjligheter att använda Cities:
Skylines i stadsplanering och
medborgardialog.
Hur kan framtidens Norra Djurgårdsstaden bli en stadsdel med
fossilfria transporter och gator som
används allt mer till aktiviteter?
Den frågeställningen stod i fokus.

Med dataspelet Cities: Skylines som
verktyg arbetade ett 20-tal gamers och
unga forskare inom stadsplanering fram
kreativa svar på denna frågeställning.
Workshopdeltagarna inriktade sig
främst på att skapa bättre gång- och
cykelstråk, genomföra nya satsningar
på kollektivtrafik och ändra regler
för trafiken.
”I testerna i dataspelet kunde vi följa
hur de olika åtgärderna fick allt fler
invånare att välja bort bilen till förmån
för cykel- och kollektivtrafik eller att
promenera”, säger Martin Ottosson,
kommunikationsstrateg på Stockholms
stads Exploateringskontor.
I detta nummer av Dagens Infrastruktur
tittar vi bland annat närmare på detta:
* Parkeringsbolaget i Göteborg ska bygga
en spektakulär parkeringsanläggning

vid Skeppsbron som ökar tillgängligheten till centrala staden.
Eftersom den är placerad under mark
skapar den dessutom ytor som kan
användas för att bygga bostäder
och skapa mötesplatser.
* WSP har tillsammans med
Degree of Freedom, Nuno arkitektur
i Oslo och Svenska Teknikingenjörer
Sting AB vunnit tävlingen om hur den
nya öppningsbara bron i Norrtälje Hamn
ska utformas.
* Vattenbristen på Öland har sällan varit
så akut i modern tid som nu.
Tack vare bevattningsförbud och sänkt
vattentryck klarade dock Öland dricksvattenbehovet under sommaren. Som
en lösning på den akuta vattenbristen
har en vattenledning dragits från
Revsudden till Stora Rör.
* Det nya Brotorget i Bollnäs är en plats
att komma hem till, en plats att mötas
på och vara på, en plats med
hemkänsla och värme för ung som
gammal, sommar som vinter.
Nu är torget invigt och står redo för
Bollnäsbor och besökare att använda.
Trevlig läsning!

DESIGNING
FUTURE CITIES

FRAMTIDEN
SKAPAS NU
På WSP Bro och Vattenbyggnad
arbetar vi för en hållbar stadsutveckling.
En hamn är en mötesplats mellan hav
och land och mellan människor. En bro
gör vår vandring till en upplevelse och
för oss närmare varandra.
www.wspgroup.se
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Närhet till kollektivtrafik avgörande
för bostadsköpare
Nära åtta av tio anser att goda förbindelser till kollektivtrafik är den
viktigaste aspekten när de ska köpa bostad. För var femte är det helt
avgörande. Det visar en ny undersökning som Skanska genomfört bland
potentiella bostadsköpare.
Skanskas nya undersökning visar att 76 procent anser att goda förbindelser med kollektivtrafiken är den viktigaste aspekten när man väljer
var man vill bo. För var femte är närhet till kollektivtrafik helt avgörande
vid bostadsköpet. Att bo nära grönområden och livsmedelsbutiker
rankas också högt för majoriteten av bostadsköparna.
De flesta anser att det maximalt ska ta tio minuter att gå till närmaste
station. Längre avstånd än så accepteras inte ens av var tionde person.
Vilken typ av kollektivtrafik som finns i närheten är mindre viktigt. Var
tredje person svarar att de vill bo i närhet till en busslinje, 21 procent
föredrar tunnelbanan och var tionde vill bo i anslutning till spårvagn
eller tvärbana. För var femte spelar det ingen roll vilket färdmedel de bor
nära så länge det finns en förbindelse med kollektivtrafiken.
Den tid man kan tänka sig att spendera på att pendla mellan jobb och
bostad varierar, 35 procent anger 21-30 minuter enkel resa och nästan
lika många (34 procent) har
45 minuter som övre gräns. Däremot vill en övervägande majoritet
undvika för många byten, endast åtta procent av de tillfrågade kan tänka
sig mer än ett byte med kollektivtrafiken för att ta sig mellan hemmet
och arbetet.
– Vi ser här vilken avgörande roll kollektivtrafiken spelar i människors
vardag och i förlängningen för att skapa attraktiva bostadsområden.
Med dagens bostadsbrist borde samplanering av infrastruktur och
bostadsbyggande vara en prioriterad fråga. Det är så förutsättningarna
för ett storskaligt bostadsbyggande kan skapas, säger Magnus Lambertsson, marknadschef på Skanska Nya Hem.
Daniel Markström, Humlegården Fastigheters arkitekturchef samt projektchef,
får en nytillsatt affärsutvecklarroll, som affärsstrateg vid Jernhusen.

Jernhusen rekryterar inom
stadsutveckling
Jernhusen går in i nästa fas för utvecklingen av den stationsnära
staden och rekryterar Daniel Markström, Humlegården Fastigheters
arkitekturchef samt projektchef, i en nytillsatt affärsutvecklarroll, som
affärsstrateg.
– Vi ser framför oss en stark utvecklingsfas. Jernhusen agerar nu för
att utveckla stationsnära områden i framförallt Stockholm, Göteborg
och Malmö. Daniels kompetens och erfarenhet inom stadsbyggnad,
arkitektur och komplexa projekt kommer vara till stor nytta i Jernhusens
stora stadsutvecklingsprojekt, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef
Jernhusen.
Jernhusen planerar centrala kontor, ytor för handel, service och
hotell samt bostäder. Målet är att få fler att välja kollektivtrafiken med
nya stadsmiljöer som sjuder av liv dygnet runt där såväl resenärer och
boende som arbetande och företag trivs och vill etablera sig. Motorn
i stadsdelarna är Centralstationerna som ser till att flödet och pulsen
ligger på en hög nivå.
– Jag ser verkligen fram emot att bidra till Jernhusens utveckling. Det
finns en otrolig potential i fastighetsbeståndet. I kombination med Jernhusens höga ambitioner inom stadsutveckling finns förutsättningar att
verkligen göra skillnad för Stockholms, Göteborgs och Malmös framtid,
säger Daniel Markström.
Daniel börjar på Jernhusen den 15 september och kommer vara placerad på Stockholmskontoret. Precis innan sommaren anställdes också
Jörgen Ljungberg i Göteborg och Freddie Bergkvist i Malmö, båda från
Skanska. Samtidigt med Daniel börjar också Elin Flamand från Swedbank i Stockholm.
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Scania och Asko testar vätgasdrift
Asko, som är Norges största grossist av dagligvaror, fortsätter satsningen på hållbara transporter och kommer tillsammans med Scania
att testa vätgastekniken i lastbilar med elektrisk drivlina. Elenergin
omvandlas av vätgas i bränsleceller ombord på fordonen. Vätgasen ska
produceras lokalt, med hjälp av solceller. Bilarna ska köras i distributionstrafik med körsträckor uppemot 500 km.
– Projektet är mycket intressant och innebär en unik möjlighet att
testa vätgastekniken i krävande kunddrift. Omvandling av vätgas till
elenergi ombord på lastbilar som körs längre sträckor kommer att ge
värdefulla erfarenheter för Scanias fortsatta utveckling av elektrifierade
drivlinor, säger Nils-Gunnar Vågstedt, ansvarig för utvecklingen av Scanias hybridisering och elektrifierade fordon.
Asko är Norges största grossistföretag och levererar dagligvaror till
NorgeGruppens butikskedjor men är också en betydande leverantör till
storhushushåll och servicehandelsföretag. Asko omfattar 13 olika regionala bolag och är med en flotta på 600 lastbilar en av Norges största
transportföretag.
Asko har ambitionen att uppnå en klimatneutral verksamhet, där
varudistributionen ska ske med fordon som körs på förnybara bränslen
och i ett längre perspektiv helt på el. Erfarenheter från provdriften av
fordonen och den anläggning som ska byggas för lokal vätgasproduktion kommer att ligga till grund för Askos beslut om fortsatt satsning på
vätgasdrift. Forskningsprojektet delfinansieras av norska staten.
Scania kommer att leverera treaxliga distributionslastbilar med en
totalvikt av 27 ton, där förbränningsmotorn i drivlinan ersätts med en
elektrisk motor som drivs med el från bränsleceller och vätgas ombord
på fordonet. Den övriga drivlinan utgår från samma standardkomponenter som för de hybridlastbilar och -bussar som Scania redan idag
levererar. Tre lastbilar kommer att ingå i forskningsprojektet, med option
på ytterligare ett fordon. Provdriften inleds 2018.

VÄRLDSLEDANDE LASTFÖRANKRING PÅ VÄG OCH RÄLS
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Com 90™

Stödbankar
SR6™
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D-serien™

SR8 Timber Bunk™
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S-serien™
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Fastening Systems™

Sågat virke

System 180™

E-serien™

System 144™
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Fallande längder
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Com 90™
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Support Bolsters
and Grip
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20’ Cassette™

SR12™
Sågat virke

A-serien™

Stödbankar
ExTe TU™
A-serien™
Styckegods

Stakar och hylsor
för flakmontering

Stakar och hylsor
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Specialanpassningar
Com 90™

SR6 Timber Bunk™

Sågat virke

System 180™

Standardlängder
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ExTe Maxi™

LANDSVÄG

JÄRNVÄG
Personliga kontakter med tusentals åkare över hela världen
och rötterna i den svenska skogen är hemligheterna bakom
våra framgångar. Det skapar idéer och resurser för ständig
utveckling av nya produkter. Därför är vi världens ledande
tillverkare av timmerbankar och automatiska spännare för
landsväg och järnväg. Läs mer på www.exte.se

Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det.
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BUDD-e har fått motta flera andra utmärkelser under
de senaste månaderna. Foto: Volkswagen

Sweco förslag bygger på en vision där Köpenhamn och Malmö, genom en ny arkipelag,
slås ihop till Öresund City. Skiss: Sweco

Öresund City en ny europeisk
metropol 2030
Swecos vision ”Ge mig era trötta” har idag tilldelats första pris i idétävlingen Imagine Open Skåne 2030. Bidraget som arkitekter på Sweco
ligger bakom bygger på en vision där Köpenhamn och Malmö, genom en
ny arkipelag, slås ihop till Öresund City.
– Vårt förslag binder ihop Malmö och Köpenhamn till en helt ny stad,
Öresund City. Öresundsregionen har ännu inte nått sin fulla potential
och tillväxt, delvis på grund av att det bara finns en förbindelse mellan
de två städerna. Genom vårt förslag kan Öresund City bli en ny ledande
europeisk metropol, säger Jan Mattsson, vd för Swecos arkitekter.
Förslaget bygger på den starka urbaniseringstrend vi idag kan se.
Detta tillsammans med en fortsatt migration i Europa gör att regionens
städer kommer att fortsätta att växa, vilket vi måste börja planera för.
– Innovationerna, naturen och närheten till andra storstäder skulle
göra Öresund City till en stad för människor som tillsammans vill bygga
upp framtidens hållbara storstad, säger Urban Skogmar, ansvarig arkitekt på Sweco i Malmö.
Imagine Open Skåne 2030 är ett initiativ av Sveriges Arkitekter och
Region Skåne. Tävlingsuppgiften innebar att identifiera en samhällsutmaning samt hur den påverkar Skåne, för att sedan presentera en
lösning. Syftet är att bredda debatten om hur regionen ska utvecklas i
framtiden.
Bakom förslaget står arkitekterna Urban Skogmar, studiochef på
Sweco och Beryl Boonzaaier. Fram till den 11 september går det att ta
del av samtliga tävlingsförslag på Form/Design Center i Malmö.

Umeå Universitetsstad blir
en Smart City
Umeå är en av de vinnande städerna i ett internationellt partnerskap,
som tillsammans med Rotterdam och Glasgow, beviljas 180 miljoner
kronor i projektmedel från EU:s H2020-program. I projektet som heter
RUGGEDISED, kommer 40 miljoner att investeras i Universitetsstaden
för att den ska bli en så kallad Smart City.
Det innebär att teknik, marknad och konsument ska samverka för
hållbara och smarta kommunikationsteknologier, transport- och
energilösningar.
– Ambitionsnivån för Universitetsstaden är redan hög och nu får vi
möjlighet att göra ännu mer. Projektet blir en viktig del i genomförandet
av visionen i den fördjupade översiktsplanen för Universitetsstaden,
säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg.
Universitetsstaden innefattar sjukhus- och universitetsområdet,
Lilljansberget och Uminova Science Park. Det lokala partnerskapet
består av Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus,
Västerbottens Landsting, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och
Umeå Universitetet. Alla parter kommer att vara inblandade i ett eller
flera delprojekt inom området.
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Volkswagens visionära BUDD-e
får ännu ett pris
Volkswagens helt eldrivna konceptbil BUDD-e har utsetts till ”Concept
Truck of the Year” vid North American Concept Vehicle of the Year Award
i Plymouth, USA.
North American Concept Vehicle of the Year Awards, som hölls första
gången 2002, delar ut pris till de konceptbilar som gör störst intryck när
det gäller design, styling, material, teknik och säljbarhet. BUDD-e vann
kategorin ”Concept Truck” för lätta transportbilar och prisades för sitt
framtidsinriktade helhetskoncept. Juryn poängterade att BUDD-e är en
miljökompatibel modell som även uppfyller de krav man kan ställa på
moderna nyttofordon.
Den senaste utmärkelsen för denna modell visar åter en gång att
Volkswagen är på rätt väg med sin nästa generation av eldrivna fordon.
BUDD-e har dessutom fått motta flera andra utmärkelser under de
senaste månaderna.
Förutom att vinna sin kategori vid Automotive Brand Contest för
sin produktdesign och ha förärats Plus X Awards kvalitetsstämpel för
”Innovation and Design”, tog denna nyskapande trendsättare dessutom
hem två andra prestigefyllda priser i USA, bland annat ett för ”Best
Innovation” från det nätbaserade teknikmagasinet Engadget. Konceptbilens innovativa och framtidsinriktade interiör knep också priset för
bästa ”Interior Design of the Year – Concept Vehicle” vid Automotive
Interiors Expo 2016 i Stuttgart.
BUDD-e är en mycket avancerad konceptbil präglad av nytänk som
Volkswagen presenterade vid årets upplaga av konsumentelektronikmässan CES i Las Vegas i januari. Det är inte bara den helelektriska
drivlinan med en räckvidd på upp till 533 km som imponerar, BUDD-e
bjuder dessutom på nästa generations gränssnitt mellan människa
och maskin med bland annat pekskärmar och andra beröringskänsliga
reglage, röst- och geststyrning, stora displayer, IR-teknik som öppnar
dörrarna automatiskt och mycket mer.

Miljönyttan passerar 200000
körda kilometer
Under sommaren passerade Hybricons elbussar 200000 kilometer
i verklig drift hos Umeås lokaltrafikbolag, Ultra.
– Det är en milstolpe för vårt bolag. Dessutom känns det fantastiskt
att våra elbussar gör miljönytta för Umeå och bidrar till minskade
koldioxidutsläpp, säger Fredrik Jonsson, vd för
Hybricon Bus System AB.
Hybricon har trafikerat flygbusslinjen i Umeå under flera år. Vidare har
Hybricon trafikerat Ultras linje 9 mellan Röbäck och Carlshöjd från 2015.
Under sommaren 2016 levererades fler bussar och därmed blir det totalt
sju elfordon från Hybricon som ingår i Ultras kommunikationssystem.
– Att vi får leverera fler elbussar visar att de gör en effektiv insats i
lokaltrafiken. En lokalbuss har en ganska tuff vardag med väder och vind,
många passagerare, olika körstilar och långa driftspass.
Det är en verklighet som Hybricons elbussar klarar och våra senaste
analyser visar dessutom att batterierna håller hela bussens livslängd.
Det är viktigt. Att vi nu passerat 200 000 km i drift hos en stor
kund innebär både nyttiga erfarenheter för oss och ger ett gott
självförtroende att ta ytterligare steg på den växande
elbussmarknaden, säger Fredrik Jonsson.

VA-mäss
an
Förregis
trera dig
och
skriv ut
din entré
biljett!
Använd k
od
A101128

Det närmar sig...
VA-mässan är Sveriges sedan länge viktigaste mötesplats för alla
inom VA-sektorn. Här får du de senaste nyheterna och knyter de
viktigaste kontakterna.
VA-mässan utgör tillsammans med Fjärrvärmemässan och Elmia
Avfall & Återvinning mötesplatsen för det hållbara samhället. Här
träffade 9 000 besökare 400 utställare vid förra genomförandet.

Välkommen till Jönköping 27–29 september!

elmia.se/va-massan

Mötesplatsen för det hållbara samhället.

I samarbete med:

Elmia, Jönköping 27–29 sep 2016
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Permobil expanderar i Kanada –
förvärvar Advanced Health Care

Vidareutveckling av Eskilstuna
Flygplats

Den 1 september tar Permobil över verksamheten i Advanced Health
Care. Förvärvet är ett viktigt steg för Permobil i sin tillväxtstrategi att bli
marknadsledande inom avancerade rehabiliteringslösningar i Kanada.
AHC (Advanced Health Care), är en distributör med många års
erfarenhet från den kanadensiska marknaden och som länge samarbetat
med Permobil. AHC har varit återförsäljare åt bland annat Permobils
varumärke Roho, som erbjuder sittdynor. Förvärvet kommer att öka
Permobils produktportfölj och säljkanaler i Kanada.
– Permobil har siktet inställt på att möta den höga efterfrågan på
marknaden i Kanada. AHC har en stark position på den kanadensiska
marknaden och tillsammans har vi en unik möjlighet att växa med vårt
triple play-erbjudande; elrullstolar, manuella rullstolar och sittdynor. Vi
kommer att bygga en effektiv och starkare organisation i Kanada, säger
Larry Jackson, VD för Permobil i Nordamerika.
– Permobils produktportfölj är ledande inom avancerad rehabiliteringsteknik med varumärken som Tilite, Roho och Permobil. Permobil
och AHC står för ett starkt fokus på användaren kvalitet och service.
Förvärvet ger oss möjlighet att lägga ännu mer resurser på att uppfylla
användarnas behov, säger Andrew Schwartz, VD för AHC.
– Vi är mycket stolta och glada över att välkomna medarbetare från
AHC till Permobil-familjen. Kombinationen av våra produkter och
bolagens know-how kommer leda till att vi snabbt kan bredda vårt
erbjudande. Vi ser fram emot att fortsätta stödja människor att öka sin
livskvalitet och självständighet, säger Allan Boyd, General Manager för
Permobil Kanada.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB har tillsammans med Resevaruhuset AB ingått ett LOI/Avsiktsförklaring som avser vidareutveckling av
Eskilstuna Flygplats.
Avsiktsförklaringen behandlar de gemensamt uppsatta avsikterna för
att möjliggöra en fullt utbyggd flygplats som ska hantera frakt/gods/
passagerartrafik samt privatflyg. En projektplan kommer gemensamt tas
fram och ambitionen är att fastställa den före årsskiftet 2016-17. Detta i
sin tur kommer sedan resultera i ett fullt avtal mellan Eskilstuna Logistik
och Etablering AB i egenskap av kommunens representant av flygplatsen
och Resevaruhuset AB i egenskap av entreprenörs/konsortier initiativet.
Kommentar från Eskilstuna Logistik och Etablering AB, Mikael Jonsson VD/Logistikchef;
– Vi har länge velat utveckla logistikparken och flygplatsen och nu har
vi hittat en part som vi tror kommer kunna förverkliga kommunens ambitioner om utbyggnad av flygplatsen. Det är för tidigt att kommentera
ytterligare i nuläget då vi befinner oss i en uppstartsfas, därav har vi
tecknat en avsiktsförklaring.
Kommentar från Resevaruhuset AB, Jonas Gustafson VD;
– Det här ligger helt i linje med vårt beslut om att transformera oss
från traditionell resebyrå till att bli ett globalt reselogistikföretag. Vårt
gemensamma arbete med projektplanen påbörjas efter sommarsemestrarna, klart vi är glada för att vi funnit samsyn för utvecklingen av
flygplatsen, ett helt nytt kapitel i vår 50-åriga historia, känns helt rätt.

EN NY KOMBINERAD LÖSNING
FÖR DAGVATTEN
HANTERAR BÅDE VOLYM OCH RENING

• Robust och beprövat system
• Lågt underhåll
• Hanterar både vattenvolym
och rening
• Fri geometrisk utformning
• Låg vikt för lösningar på tak
och innergårdar
Kontakta oss för mer information,
dimensioner och offert i ert projekt.
Saint-Gobain Sweden AB, Leca®, Mathias
Odén, e-post: mathias.oden@leca.se,
tel: 0709-242447, www.leca.se
Genom att sammanföra två beprövade metoder har Leca i samarbete med Werec tagit fram en lösning som ger
både magasineringskapacitet och samtidigt effektivt avskiljer föroreningar. Investeringskostnaderna är låga i
jämförelse med konventionella lösningar och driftkostnaderna mycket låga.

Ad_190x132LecaWerec.indd 1
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WEREC Water Ecosystem Recovery AB, Sam
Ekstrand e-post: sam.ekstrand@werec.se,
tel: 0703-998511, www.werec.se

05/09/16 07:57

”Cactus är ett kul
företag där man bryr
sig om personalen med
spännande produkter
som vi anställda är
väldigt stolta över”
- Mylin Olsén

Automationsingenjörer
sökes med ljus och lykta
Björn Jarde, Tim Uddh och Mylin Olsén

MER ÄN HÄLFTEN av landets dricksvattenproduktion går genom västsvenska Cactus
styr- och övervakningssystem. Med nya ordrar växer verksamheten kraftigt, vilket sätter stor press på företaget att hitta både nya automationsingenjörer och systemutvecklare i Göteborg med omnejd.
Det är bråda dagar på Göteborgsbaserade Cactus. Ökad orderingång och nya
partneravtal ställer ännu högre krav på
lösningar, leveranser och uppföljning.
Därför råder just nu ett skriande behov
av automationsingenjörer och systemutigår.
– Vi har just börjat utöka våra norska
system med ytterligare noder i Bergen,
säger Daniel Odegren som är gruppchef
för automationsingenjörerna i Göteborg.
Sedan har vi även tagit ett helhetsansvar
för att uppgradera och bygga ut VIVABs
system i Falkenberg och Varberg.
– Det går bra för oss och vi kommer expandera betydligt, inte minst i Göteborg.
Vi söker därför just nu personer som vill
jobba i teknisk framkant som automationsingenjör eller systemutvecklare.
Våra produkter gör skillnad för både
människor och miljö, vilket många tycker om att arbeta med, säger VD:n Elisabet Svensson. Vi ställer emellertid höga
krav på teknisk kompetens, vilja att ta
ansvar och social förmåga.

Läs mer på: www.cactus.se

När Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB)
skulle välja nytt SCADA-system var det
Cactus Utilities nya Cactus Eye, som
stack ut ur mängden.
- För VIVAB är det här en viktig milstolpe! Jag är mycket stolt över att vi redan kommit så här långt i arbetet med ett
gemensamt system för våra anläggningar, säger Petra Rissmann, VA-chef på
VIVAB.
– En stor fördel hos Cactus var att de
hade bra referenser från liknande
projekt i NSVA i Norra Skåne och LBVA
i Halmstad/Laholm som genomgått
samma resa som oss där kommuner gått
samman och infört ett enhetligt system,
tillägger Joakim Nilsson, Processchef
dricksvatten på VIVAB.

FAKTA:
Cactus hjälper till att säkerställa
driften av omfattande delar
av svensk infrastruktur
inom vattenförsörjning och
energiproduktion. VA-kunderna
dominerar, där Cactus är störst
i Sverige med bland andra
Stockholm, Göteborg och Malmö
som kunder.

I onsdags utsåg Business Region Göteborg Årets tillväxtledare: Fredrik Bergström, vd på Cactus Rail i Mölndal. Cactus var som enda företag nominerade i
två klasser: Årets Tillväxtföretag samt
Årets Tillväxtledare.

”För VIVAB är det här en viktig milstolpe! Jag är mycket
stolt över att vi redan kommit
så här långt i arbetet med ett
gemensamt system för våra
anläggningar.

Cactus har rönt stora framgångar i
Norden och blir numera även uppsökta
av länder över hela världen. Bland senare
intressenter kan nämnas Schweiz, samt
Malaysia med vilka man precis slutit ett
partneravtal.
Daniel Odegren och Elisabet Svensson

- Petra Rissmann, VA-chef VIVAB
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Utbytestakten
på VA-ledningar
är hårt eftersatt
AV KIM HALL
Utbytestakten på gamla VA-ledningar ligger i genomsnitt på
ca 260 år och i vissa kommuner över 400 år, vilket är
oacceptabelt i ett längre perspektiv, speciellt med tanke på
klimatförändringar som sätter ännu mer press på VA systemet. Vid lågkonjunktur skjuter kommuner fram problemen
vilket innebär att de samlar på sig en tung ryggsäck med
”underhållsskuld”. Långsiktig investeringsplan på 30 år är
rådet VA-Fakta ger.
– Vi gjorde en studie i våras där ca 120 kommuner tillfrågades
om sina VA-system. Vi ville få deras åsikter om investeringstakten, taxan, risker de ser kopplade till klimatförändringar
med mera. Där framgick att kommunala VA-chefer i större
kommuner hade bättre koll än små kommuner som var mest
oroliga för att pengarna inte skulle räcka till. Det förekom

också en oro för klimatförändringar med korta häftiga regn,
något försäkringsbolagen har uppmärksammat. Små kommuner ser problemen med ”vem är villig att betala”. Det finns
en beredskap och kunskap, men kraften att dra i åtgärderna är
svårt, säger Hampe Mobärg, vd på VA-Fakta.
Rent generellt om Sverige skulle nyproducera dagens
VA-system skulle det kosta 600-800 miljarder kr. VA-ledningarna är en väldigt viktig del i samhällsstrukturen. Ca 70 procent av de pengarna är relaterade till själva nätverket.
VA är kommunalt styrt genom kommunalt bolag. Många
kommuner vågar inte höja VA-avgiften. Dessutom är förutsättningarna olika eftersom det är olika markförhållanden och
antal innevånare som delar på kostnaden.
Livslängden på ledningar är omkring 100 år. Det blev
knappast bättre när man på 1970-talet experimenterade med
PVC-ledningar där 40-50 åriga ledningar kanske är i sämre
skick än 80-åriga ledningar. Går en huvudledning sönder kan
det tömma ett vattentorn på mindre än en timme.
– Sett över hela Sverige byts ledningar ut vart 260:e år i
snitt. Det innebär att återinvesteringstakten som legat på 3
miljarder kr/år är alldeles för litet och borde vara det dubbla.
Till skillnad från vanliga bolag har kommuner ingen normal
balansräkning som tydliggör behovet av återinvestering.
Jämför vi med infrastruktur ovan jord protesteras det omgående när underhållet brister på vägen eller järnvägen.
Men när det läcker ut 30 procent vatten är det ingen som
reagerar p g a att ledningarna ligger under jorden.
Folk reagera först när vattnet inte kommer ur kranen,
säger Hampe Mobärg. Underhåll måste utföras löpande.
Det blir bara dyrt att laga när det går sönder!

Effektiv schaktning med ny teknik
Vi blåser makadam och flis, suger spån och schaktar.
Från vindar eller under mark, ur husgrunder för att
få fram vattenledningar eller fjärrvärmeledningar vid
läckage i gatan.
Med vår grävsug kommer vi åt vid känslig mark eller
där grävmaskiner inte kommer fram. Grävsugen har
en smidig sugslang som skonar avlopps -och fjärrvärmerör samt el -, tele -, och fiberledningar.
Hör av dig till oss om du är ute efter en snabbare,renare,
säkrare och mer kostnadseffektiv schaktningsmetod.
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www.cleanpipe.se
031- 33 00 500
order@cleanpipe.se
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SÄKERHET FÖR GENERATIONER
AWASCHACHT Brunnsystem

Hampe Mobärg, vd på VA-Fakta.

Jämför vi med infrastruktur ovan
jord protesteras det omgående när
underhållet brister på vägen eller
järnvägen. Men när det läcker ut
30 procent vatten är det ingen som
reagerar p g a att ledningarna ligger
under jorden.

Komplett system, 100 % tät, säker och enkel
att hantera.

Kommunerna måste ha rimlig återinvesteringstakt för att
”VA-maskinen” ska fungera långsiktig. Nu ligger nivån alldeles
för låg. Extremt tydligt är också skillnaden mellan fattiga och
rika kommuner, där utflyttningskommuner har betydligt svårare att återinvestera i den takt som behövs.
Rådet som VA-Fakta ger är dels att kommunerna gör en
översyn så att de har bra överblick om återinvesteringsbehovet
under kommande år. Större kommuner har hyfsad koll medan
landsbygden inte har samma dokumentation och kontroll. Analysera läget på befintligt system idag och infrastruktur. Skapa
en stabil dokumentation om återinvesteringsbehovet. Gör en
investeringsplan 30 år fram i tiden.

B r unna r
ot t
för s å g lti
s o m a ll a a r
g
l ä mp nin

För mer information
se www.rehau.se
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När Svenska Stenhus skulle bygga ut ett befintligt område med 29 lägenheter i Ale kommun lät de bygga ett mindre reningsverk från Bioclere. Vegetation kommer att planteras runt
om så att reningsverket smälter in i miljön. Foto: Bengt Landin

Avloppsreningsverk anpassade för
mindre bostadsområden

AV KIM HALL
När Svenska Stenhus skulle bygga ut ett befintligt område med 29 hyreslägenheter i Ale kommun, mellan Göteborg och
Trollhättan, valde de ett avloppsreningsverk från Bioclere som bygger på ”lego-principen” där varje komponent anpassas
efter platsen. Ett helhetskoncept som är enkelt att sköta och i stort sett underhållsfritt.
– Vi har inga färdiga modeller för antalet
personer, vårt system skräddarsyr vi
efter vilken belastningsprofil avloppsreningsverket kommer att ha. Det är
största styrkan i våra reningsverk, säger
Michael Céwe, driftansvarig på Bioclere.
Bioclere är ett familjeföretag som
startade sin verksamhet 1986 med
avloppsvattenrening och slamhantering
i fokus. I dag är Bioclere Sveriges äldsta
leverantör av prefabricerade avloppsreningsverk som genom åren levererat
VA lösningar till företag, samfälligheter,
föreningar och kommuner som behöver
bygga nytt eller komplettera sina
avloppsreningsverk.
Skillnaden med vårt koncept är att vi
är med i hela processen, från projektering till driften av reningsverket. Vi vill
att allt skall fungera perfekt innan
vi överlämnar det till kund, säger
Michael Céwe.

skräddarsyr
Bioclere avloppsreningsverk kommer
ursprungligen från Finska UPO som
startade utvecklingen redan under
70-talet. Idag projekteras, monteras
samt driftsätts anläggningen av Bioclere
Svenska som har skräddarsytt delar i
avloppsreningsverket för Svenska krav
och förhållanden. Produkten Bioclere
finns idag representerad i över 30 länder
världen över.
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Anläggningarna kan se olika
ut beroende på förhållanden men
reningen sker oftast i tre individuella
steg. Mekanisk, biologisk samt kemisk
rening, i vissa fall kan även UV-rening
förekomma. Utformningen gör att man
har stora möjligheter att kunna påverka
och optimera reningen, varje steg är
utformat för att bästa möjliga funktion
skall kunna uppnås.
Den mekaniska reningen kan ske
på olika vis, via en slamavskiljare,
rensgaller eller försedimentering. Den
biologiska reningen sker i en isolerad
biobädd som bygger på fastfilmsteknik.
Det tredje steget reducerar fosfor
genom noggrann flödesmätning,
optimerad inblandning av flockningsmedel samt sedimentering. I vissa fall
används bakterie reducering via UV
som fjärde steg.
– Vi bygger anläggningen och driftsätter, sedan överlämnar vi den med
genomgång och efterkontroll som alltid
ingår vid byggnation. Vi har även service
och telefonsupport om så önskas i egen
regi, men oftast sköts anläggningen av
någon som bor i samfälligheten eller ett
driftbolag, tillägger Michael Céwe.

samfällighet
När semesterbyn i Kungälv skulle
ersätta utedassen med toaletter 1992
valde kommunen att sälja av halva

området för att kunna finansiera
exploateringen av hela VA systemet.
Bengt Landin som då var en av sommarstugeägarna satt med i styrelsen för
samfälligheten när kommunen skulle
köpa reningsverket. På så sätt kom han
i kontakt med grundaren Lennart Céwe
till Bioclere. Idag är reningsverket fortfarande i drift med goda resultat.
– När vi skulle bygga ut ett befintligt område med 29 lägenheter i Ale
kommun tog jag kontakt med Lennart
Céwe för att diskutera ett reningsverkssystem för området eftersom jag hade
goda erfarenheter av Bioclere. Vi hade
en annan typ av reningsverk på andra
områden som vi inte var så nöjda med
och ville därför prova detta system,
säger Bengt Landin, arbetsledare på
Svenska Stenhus med anor från 1977 då
de i huvudsak byggde villor.
Sedan ett år tillbaka är reningsverket
i drift. Det tog ca 1,5 månad att förbereda platsen för anläggningen, och
då hade man även fått spränga bort
lite berg. När platsen var färdig för att
anlägga reningsverket byggdes det på
4 dagar. Reningsverket ligger i anslutning till en väg och ca 50 meter från
närmaste bostadshus.
– Vi kommer att plantera vegetation
runt om så att reningsverket smälter in
i miljön. På andra sidan är det vildmark,
tillägger Bengt Landin.
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Sveriges äldsta leverantör
av mindre avloppsreningsverk.
Sedan 1986 har vi hjälpt kommuner, samfälligheter, föreningar
och många er med gemensam avloppslösning och slamhantering.

Hör av er till oss så hjälper
vi er från idé till färdig lösning.

Sedan 1986

Tel nr: 08-94 49 00 Mail: bio@bioclere.se
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Kommunerna måste förstärka planerings- och beställarfunktionerna för att ha det
långsiktiga perspektivet, menar Anne Adrup, expert på rörnäts- och klimatfrågor på
Svenskt Vatten.

VA-organisationerna måste
stärkas framöver
AV KIM HALL
Det kommer att bli dyrare med vatten och avlopp i framtiden,
men hur mycket är det ännu ingen som vet. Uppskattningsvis
kommer VA-taxan att behöva fördubblas under de närmaste
20 åren om kommunerna skall klara av att bibehålla statusen
på VA-systemen för framtiden.
– Många politiker har tävlat om att ha låg VA-taxa, men vi tror
att allmänheten tycker det är viktigare att avloppen fungerar
och att vi får rent vatten i kranen. De flesta tar det för givet
att det ska fungera, säger Anne Adrup, expert på rörnäts- och
klimatfrågor på Svenskt Vatten.
VA-organisationerna behöver stärkas framöver. Det behövs
mer personal och pengar för att kommunerna ska klara framtidens utmaningar. Utmaningarna är oftast större för mindre
kommuner än för de större. Det kommer att bli en nödvändighet att samarbeta mer över kommungränserna, något som
redan pågår på flera håll.
– När det blir vattenläckor skriver media ofta om gamla
ledningar, men det är inte alltid sant. Åldern på ledningarna
säger ingenting om hur bra ledningarna är, det kan finnas
nyare ledningar som är sämre. Det viktiga är att man tar reda
på förnyelsebehovet och att man arbetar med förebyggande
underhåll säger Anne Adrup.
Av Svenskt Vattens undersökningar framgår att VA-taxan
generellt är högre i mindre kommuner än i större. Det har
bland annat sin förklaring i att små kommuner ofta har många

16

vatten- och avloppsreningsverk medan större kommuner har
färre. Små kommuner har i snitt 38 meter ledning per anslutning medan större kommuner har 18 meter. Det medför att
mindre kommuner har förhållandevis mer att underhålla och
ta hand om än de större kommunerna. När det gäller driftstörningar med vattenläckor och avloppsstopp visade sig det att
skillnaden inte var så stor.
– Då måste man komma ihåg att det bara var ca 60 procent
av de små kommunerna som svarade på enkäten, vilket inte
riktigt gör vår statistik rättvis. De kommuner som inte svarade
kan ha det värre, tillägger Anne Adrup.
Från Svenskt Vattens undersökning Hållbarhetsindex,
som 124 kommuner besvarade, framgår att det generellt är
många kommuner som har brister i sin planering. Ännu värre
var det i de små kommunerna.
– Utmaningar som vi ser är att kommunerna måste
förstärka planerings- och beställarfunktionerna för att ha det
långsiktiga perspektivet. Befintliga system måste förnyas,
nya ledningar behövs till exploateringsområden och sommarstugeområden som övergår till permanenta bostäder måste
anslutas till VA-systemen med tanke på miljön. Det är ofta dyrt
att bygga ut dessa områden, säger Anne Adrup.
Klimatanpassning kommer också att kräva investeringar,
bland annat måste vattenverken skyddas mot humusämnen
och organismer när klimatet blir varmare. Men att lösa skyfall
med större rör är inte tekniskt eller ekonomiskt rimligt, det
måste lösas på ytan menar Svenskt Vatten.

NYHET!

Reducera kostsamma fettömningar
och miljöfarliga transporter!
Interspol koncernen presenterar en av de mest positiva och miljöanpassade
produktnyheterna inom fettsanering, såsom i avskiljare och avloppsnät.
INTERSPOL BIOMIX.

Minska era tömningar med hela 75%!
Våra biologiska medel reducerar fett, lukt eller BOD i vatten,
som är ett sätt att bestämma graden av förorening från
utsläpp av organiskt material från avloppsvatten.
Våra biomedel är 100 % miljövänliga och tillverkade
av naturliga råvaror utan tillsatta kemikalier.
INTERSPOL BIOMIX minskar utsläppen av koldioxid per år i
exempelvis Stockholm med 710 ton och i Malmö med 145 ton.
INTERSPOL BIOMIX minimerar dessutom luktstörningar.
Testat och beprövat med VA SYD i Malmö
och SISAB i Stockholm. Läs vår rapport på hemsidan.
INTERSPOL BIOMIX är framställt av naturens egna råvaror.
Innehåller vatten, jäst, tensider och växtoljekoncentrat.

Interspol

BIOMIX
TM

100 % Biologiskt framställt av naturens egna råvaror.
100 % Biologiskt nedbrytbart.
Utan tillsats av farliga kemikalier.
Oskadligt för människor, djur och växter.
Oskadligt för vattenlevande mekanismer.

Fördelar med INTERSPOL BIOMIX:
För bra för att vara sant?
Vi förstår att du är nyfiken!
Testresultaten har överträffat
allas förväntningar!

- Bättre ekonomi.
- Rejält minskade utsläpp av koldioxid!
- Reducerar och minskar fett i avskiljare och avloppsnät.
- Mindre igensatta rör och färre stopp i avloppen.
- Färre antal tömnings- och rengöringstillfällen.
- Bättre arbetsmiljö med minskade odörer.
- Undviker kostsamma akuta spolningar.
- Bättre flödeskapacitet utan fettavlagring och fettpåbyggnad.
- Minskade problem med fettavlagringar i ledningsnät och reningsverk.
- Renare spillvattenledningar och pumpstationer ger bättre och jämnare drift.
- Minskad risk för översvämningar (i tex källare) och bräddning av avloppsvatten.

Interspolkoncernen består av:
Interspol Systems, Interspol Bioteknik och Interspol Avloppsteknik.
Våra övriga tjänster är bl.a. stamspolning, rörinfodring, rörinspektion,
matavfallsystem, fett- & oljeavskiljare.
Varmt välkommen att kontakta oss för en
kostnadsfri konsultation.
TM

www.interspol.se

Kundtjänst: 020-300 000

- Samlad expertis inom VA tjänster.
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Sjöledning räddar akut
vattenbrist på Öland

Det tog endast tre månader att gräva ned den 4,2 km
långa sjöledning och 1,3 km långa landledning som nu
förser Öland med ca 1 000 kubikmeter vatten per dygn.
Foto: Jörgen Madebrink

AV KIM HALL
Vattenbristen på Öland har sällan varit så akut i modern tid som nu. Tack vare bevattningsförbud och sänkt vattentryck
klarade dock Öland dricksvattenbehovet under sommaren. Grundvattennivåerna på Öland är de lägsta som har uppmätts
sedan mätningarna startade på många ställen. Som en lösning på den akuta vattenbristen har en vattenledning
dragits från Revsudden till Stora Rör.
I februari blev den akuta krisen ett faktum då man började
transportera vatten med lastbil från Småland till Öland. Under
februari diskuterades olika förslag för att mildra krisen på
Öland redan till sommaren 2016.
– Den tredje mars 2016 tog vi ett gemensamt beslut mellan
länsstyrelsen och kommunerna i Borgholm, Mörbylånga och
Kalmar att Öland skulle få en ny vattenledning från fastlandet.
I första förslaget diskuterade vi att vattenledningen skulle
dras över Ölandsbron, men eftersom den är under reparation
gick inte det. Därför blev det en sjöledning från Revsudden på
fastlandet till Stora Rör på Öland, berättar Jörgen Madebrink
som har varit projektledare för sjöledningen.
På endast tre månader, mot normalt 10-12 månader genomfördes projektet. För att kunna genomföra projektet på så kort
tid gjordes mycket av arbetet parallellt. Tillståndsansökningar
gjordes samtidigt som projekteringen utfördes.
Den 4,2 km långa sjöledning och 1,3 km långa landledning
ska kunna förse Öland med ca 1 000 kubikmeter vatten per
dygn. Projektet är en total investering på ca 11 miljoner kr.
Då ingår även tre tryckstegringsstationer som pumpar vattnet.
För att korta ner byggtiden har arbetat utförts från två håll,
både uppe vid Linsänkan och nere vid vattnet, nära Pensionat
Strandhagen. Från Stora Rör går ledningen österut en bit
innan den viker av norrut mot kraftledningen, därefter följer
den kraftledningsgatans södra kant österut till Isgärdevägen.
Efter ytterligare en lite sväng norrut fortsätter ledningen österut i Linsänkan för att där anslutas till den befintliga dricksvattenledningen som går både söderut till Mörbylånga och
norrut till Borgholm.
En del grävningsarbeten har utförts i Stora Rör och även
Revsudden som till viss del påverkat framkomligheten i vissa
delar längs ledningssträckningen. Särskild information har
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skickats ut till fastighetsägare som påverkas extra mycket av
arbetet.
– Nu fungerar vattenleveransen, men vattenkrisen finns
fortfarande kvar. Vattenbesparingar fortsätter att gälla, men
man gör även läcksökningar och letar efter nya vattentäkter.
Nästa vecka startar helikopterflygningar för att hitta nya
vattentäkter. Borgholm och Mörbylånga har även beslutat att
bygga ett avsaltningsverk som avsaltar havsvatten i syfte att
producera dricksvatten, tillägger Jörgen Madebrink.
Turistströmmen på framför allt norra Öland under juli
månad brukar medföra ett kapacitetsproblem, men det har
aldrig varit sådan kris som under 2016. Den nya sjöledningen
är bara en del i att rädda den akuta vattenbristen på Öland.

PACK N I NGA R & TÄTNINGA R
FÖR I NDUSTR I & SJÖ FART
Tel. 031-22 23 40 www.rima.se
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I ett hus i utkanten av Borlänge sover VA-entrepenören Emil Andersson
djupt. Lugnt förvissad om att varorna han beställde i går kommer fram i
tid som vanligt. En gång i tiden var Emil prisjägare. Många timmar gick
till att försöka hitta de lägsta priserna hos olika leverantörer. Inte sällan
blev beställningarna försenade, eller uteblev helt.
Därför blev inte jobben klara i tid, kunderna klagade högljutt och
lönsamheten var dålig. Till sist tröttnade Emil på alla som lovade runt,
men höll tunt. Nu är han kund hos Ahlsell – och sover gott på natten.

LITA PÅ OSS!
Som kund hos Ahlsell får du:
• Marknadens största och bredaste sortiment för VA-produkter. Dessutom ett heltäckande
sortiment för din verksamhet med allt från verktyg och personlig skyddsutrustning till arbetskläder, skor och tillfällig el. Vi har över 100.000 lagerförda artiklar från ledande leverantörer.
• Kompletta leveranser. Vi skräddarsyr en lösning som passar dig.
• Leverans dagen efter beställning i hela landet. Vår leveranssäkerhet håller världsklass.
• Lägre kostnader och förenklad administration.
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Ultrafilter förebygger smitta
i dricksvatten
AV KIM HALL
Långt innan sjukdomsutbrotten i Östersund och Skellefteå hade ansvariga
politiker i Göteborg fattat beslut om att
förstärka dricksvattenberedning med
ultrafilter samt att bygga ut produktionskapaciteten på Lackarebäcks
vattenverk i Göteborg – en investering
på total ca 600 Mkr.
I takt med klimatförändringar med kraftiga skurar som följd och underdimensionerade avloppssystem ökar risken för
att dricksvattnet inte håller den höga
kvalitén som vi varit vana vid. Dessutom
byggs det allt fler bostäder i snabb takt,
vilket också medför en ökad belastning
på våra avloppsreningsverk.
– Bättre rening av dricksvatten ger
färre fall av mag- och tarmsjukdomar.
Därför är det viktigt att vattenverken
kan leverera säkert dricksvatten samtidigt som vi skyddar miljön och förbättrar balansen i sjöar och vattendrag,
säger Elisabet Svensson, vd på Cactus
Utilities som är ett Clean Tech bolag.
Kretslopp och vatten i Göteborg har
jobbat mycket med riskanalyser 10-15 år
tillbaka, långt innan sjukdomsutbrotten
i norr inträffade. De identifierade riskerna och ville stärka säkerheten mot
sjukdomsutbrott samtidigt som produktionskapaciteten behövde utökas i takt
med att Göteborg växte.

råvattenkvalité
– Vi har två vattenverk i Göteborg;
Lackarebäck och Alelyckans vattenverk.
För att inte göteborgarna skulle stå
utan dricksvatten skulle vattenverken
stärkas så att försörjningen inte stördes
under vattenbrott. Därför var det bra
att ha hög säkerhet och kapacitet på
båda vattenverken. Klimatförändringarna kommer förmodligen att försämra
råvattenkvaliteten och då behövde vi
förstärka den mikrobiologiska avskiljningen. Då landade vi på ultrafilter som
en väldigt bra reningsprocess. Det nya
processteget med ultrafilter på Lackarebäck är drift sedan ca ett år med goda
drifterfarenheter. Målsättningen är att
på sikt bygga ut ultrafilter även på Alelyckan. Då det är en stor och omfattande
investering har UV-ljus installerats som
en mellanlösning, berättar Claes Wångsell, chef för dricksvattenproduktion på
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Conny Ekholm och Stefan Johansson.

Kretslopp och vatten i Göteborg.
Ultrafilter består av tunna spagettiliknande ihåliga plaströr perforerade
med minimala hål, mindre än ögat kan
uppfatta. I dessa pyttesmå hål fastnar
eventuella mikroorganismer och det
rena vattnet pressas ut genom hålen.
– Ultrafilter är en oberoende barriär
som fungerar även om ett tidigare steg
i reningsprocessen havererar. Om det
t ex blir problem med den kemiska fällningen så fungerar ultrafiltertekniken
ändå. UV-ljus-tekniken som bygger på
avdödning fungerar sämre i vatten med
högt färgtal, humusämnen m m. Därför
är ultrafilter en säkrare metod, förklarar
Claes Wångsell.

upptäcka läckage
– Vi på Cactus har arbetat ihop med
Göteborg Kretslopp och Vatten under
många år och tycker förstås att det är
spännande att få vara med och installera
toppmoderna ultrafilterlösningar, säger
Elisabet Svensson
Men det är inte bara på vattenverket
som det krävs insatser. För att snabbt
kunna upptäcka läckage på vattenledningar under mark finns det ett
effektivt läckagedetektionssystem som
Cactus Utilities har tagit fram ihop med
Göteborg Kretslopp och Vatten. Snabba
insatser sparar reparationskostnader,
kemikalieförbrukningen och energi. I
programsystemet ingår god säkerhet så

– Våra tekniker har utvecklat läckagedetektionsmodulen
ihop med Kretslopp och Vatten. I programsystemet
ingår god säkerhet så att vattenleverantörerna kan
producera färskt vatten och hålla koll på när läckage
uppstår innan det blir en katastrof, menar Elisabet
Svensson vd på Cactus Utilities.

att vattenleverantörerna kan producera
färskt vatten och hålla koll på när läckage uppstår innan det blir en katastrof.
Cactus Eye övervakar och samlar
in data från vippor, regnmätare och
flödesmätare. Driftdatorsystemet
SCADA/DCS finns i Cactus Eye och
som ökar integration och samordning
mellan avdelningarna i en organisation.
Systemet arbetar i realtid och ger därför
direkt information.
– Till skillnad från den äldre generationen VA-anställda, kräver den nya
generationen helt nya IT-systemen.
Därför har vi tagit fram Cactus LIMS
(Laboratory Information Management
System) som hanterar labb och driftsdata. Från labbet skickas automatiskt
provresultaten till Cactus Eye systemet,
förklarar Elisabet Svensson.
Nästa generation LIMS modul
innehåller även beställning av nya
prover och dessutom koppling till karta
så man kan se på kartan var provet
inhämtas. Genom att automatisera processen minskas risken att kontaminerat
vatten skickas ut i ledningarna.
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Ystads reningsverk har varit ett stort projekt som
nu går mot sitt slut. Anläggningen har tidigare inte
haft någon form av automation, men med det nya
styrsystemet kan verket styras via datorer.
Foto: Fredrik Olsson

Nytt styrsystem säkrar driften
på Ystads reningsverk
AV KIM HALL
Renovering och utbyggnad av Ystads avloppsreningsverk är
inne i sin slutfas. Ett samverkansprojekt som fallit väl ut trots
utmaningar och provisoriska lösningar under byggprocessen.
Med nytt styrsystem säkras driften på Ystads avloppsreningsverk Edvinshem.
– Vi börjar se ljuset i tunneln och alla byggnationer är till
97 procent klara till semestern. Den stora utmaningen har
varit att verket under hela perioden varit i drift, vilket har
inneburit en del provisorium. Tack vare att alla parter
har dragit åt samma håll och försökt släppa sina gamla roller
har vi lyckats bra med projektet, säger Johnny Andersson,
byggledare på Ystad kommun.
Den 11 september är det två år sedan arbetet med att bygga
om och ut Ystads reningsverk började. Just nu pågår den sista
omkopplingen av elen till reningsverket. En ny högspänningsstation har uppförts och nya kablar har dragits, vilket har gjort
det möjligt för verket att få ett helt nytt styrsystem som
styrs via datorer.

stabil utrustning
– Tekniskt sett har vi installerat beprövad, stabil utrustning.
Bristande underlag med ritningar som inte varit tillförlitliga
och underlag som inte har stämt överens med verkligheten har

gjort att vi fått lägga mycket tid på att ta reda på hur det exakt
ser ut så att det inte blir några överraskningar i framtiden,
säger Fredrik Olsson, projektledare på Purac.
Huvudentreprenören Purac med underentreprenörerna
Lindstens El, AF Bygg och VA Gruppen har varit de fyra
byggstenarna i projektet. Alla har de varit med från kalkyl och
kommit med lösningar genom hela projektet.
– Alla har varit med på banan. Vi har haft väldigt lite skador
med tanke på så många timmar som vi arbetat där. För mig
personligen hade jag tidigare ingen erfarenhet av samverkan,
men jag har förstått att det är viktigt att alla har rätt inställning så att byggaren inte tar över allt. Det har Ystad kommun
och Purac verkligen förstått, säger Patrik Persson, platschef på
AF Bygg.

öka kapaciteten
Purac har utfört alla omkopplingarna, ombyggnation av
rötkammaren och slambyggnaden samt fräschat upp alla
fasaderna på den gamla byggnaden med mera. Anledningen till
ombyggnationen av reningsverket är dels att öka kapaciteten
dels att verket skall klara miljökraven och driften 25 år
fram i tiden.
När byggnationen nu blir klar återstår en del maskinellt
arbete och att dra i drift den nya linjen. Både utförandet och
processen ser positivt ut och redan nu kan Ystads reningsverk
konstatera att de processmässigt ligger under värdena de hade
räknat med.
Den 23 september äger slutbesiktningen rum av hela anläggningen. Eftersom verket varit i drift under hela byggprocessen
har ett antal delbesiktningar utförts efter hand.
– Det hade inte varit praktiskt möjligt att ha en gemensam
slutbesiktning. Tack vare delbesiktningar har Ystad löpande
kunnat skriva av på sin investering, vilket har gynnat
kommunen, tillägger Fredrik Olsson.

FAKTA
om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i ystad
Byggperiod: augusti 2014-september 2016
Byggherre: Ystads kommun
Huvudentreprenör: Purac AB
Arkitekt: Centerlöf & Holmberg AB
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Nya regler gav sämre säkerhet vid
väg-/spårarbete
Det finns ett omfattande regelverk när det gäller arbete
på väg och spår, bland annat för att säkra god arbetsmiljö
och säkerhet. Nya regler har inneburit större flexibilitet
men samtidigt ökad otydlighet vilket försämrat säkerheten.
Forskare på VTI har analyserat orsakerna och ger
rekommendationer till förbättringar.
Nya regler och föreskrifter för arbete på väg började gälla
i januari 2013 och på spårsidan tog man under 2011 fram ett
antal åtgärder för att förbättra säkerheten. Forskare på VTI
har analyserat hur de nya regelverken har implementerats
och hur de påverkat roller och ansvarsfördelning samt
personalens och andras säkerhet.
– Resultaten visade att de vi talat med rent allmänt är
positiva till det nya regelverket eftersom det innebär en större
flexibilitet än tidigare med större möjlighet att ta fram egna
lösningar. Samtidigt visar studien att det kanske är just denna
flexibilitet som resulterat i en otydlighet då det gäller roller
och ansvar samt bristande rutiner, som i sin tur påverkat
säkerheten negativt, säger Sonja Forward, forskare på VTI.

bristande utbildning och otydlighet
Studien visar att information om regelverket inte nått alla
berörda. Detta har resulterat i att det finns en stor okunskap
om vilka regler som gäller. Framförallt gäller detta
underleverantörer som Trafikverket inte har någon direkt
överenskommelse med.
Information och utbildning är viktiga faktorer i implementeringsarbetet, men även här visade studien att det finns stora
brister. Utbildningens faktiska längd och innehåll stämmer
exempelvis inte alltid överens med den kursplan som har
godkänts av Transportstyrelsen.
– Det verkar också finnas en motvilja mot att satsa på
en god utbildning eftersom detta innebär en merkostnad för
företaget. En bidragande faktor till detta är att många av
de anställda är timanställda, säger Sonja Forward.
Studien visar också att de intyg om genomgången utbildning
som arbetsgivaren sänder in till Trafikverket inte alltid ger
en korrekt bild av personens verkliga kompetens.
lägsta pris går före säkerhet
Ett problem som är kopplat till arbete på väg är att viktiga
delar som har med säkerhet att göra endast finns med i rådsdokumentet, men enligt deltagarna är det relativt ovanligt att
det som står i rådsdokumentet implementeras. Istället väljer
upphandlaren att endast ta med de minimikrav som finns i
kravdokumentet. Alldeles för ofta är det lägsta pris som gäller.
– I studien framgick det också att det finns en viss uppgivenhet gentemot bilister som de flesta aktörer uppfattar som
nonchalanta. Resultaten visar att denna inställning kan leda
till en självuppfyllande profetia; eftersom vägarbetarna inte
tror att bilisterna följer deras anvisningar lägger de mindre
möda på att de skall göras på ett korrekt sätt. Risken är då stor
att de trafikanter som vill göra rätt istället gör fel.
Även inom spårtrafik finns problem med höga hastigheter
förbi arbetsplatserna och projektledare vittnar om svårigheter att få gehör för större sänkningar. Det finns ytterligare
exempel på bristande säkerhet för dem som arbetar på väg och
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Foto: VTI/Hejdlösa Bilder AB

i spår, i vissa fall kan bristerna kopplas till att de anställda inte
vågar säga ifrån, men också till en bristande säkerhetskultur.

forskarnas rekommendationer
– Vår rekommendation är att framtida implementering och
informationsspridning bör ske i flera led, både inom
Trafikverket och till externa aktörer så som leverantörer
och underleverantörer, säger Sonja Forward.
Kvalitén på utbildningarna behöver förbättras och ansvaret
bör ligga hos en myndighet eller ett bolag som tydligt kan redovisa sin förmåga att genomföra dessa utbildningar. Om utbildning är privat så bör den följas upp för att säkerställa att den
håller en hög kvalitet. Att examinera deltagarna bör ligga på
en myndighet. Någon form av erfarenhetsöverföring för
nyanställd personal skulle också behöva utredas. Ett förslag är
att den nyanställde går bredvid en mer erfaren person under
en tid, som en slags lärlingsperiod.
Förfrågningsunderlagen behöver ses över och kvalitetskraven bli mer specifika. Det bör vara kvalitet som avgör vem
som får uppdraget, istället för lägsta pris. Den upphandlande
myndigheten bör åläggas att även beakta samhällskostnaderna
och inte enbart kostnaderna för det utförda arbetet.
Fler inspektioner av arbetsplatser behövs av såväl arbetsmiljöinspektörer som Trafikverkets kontrollanter.
Vägarbetskontrollanter måste i likhet med kontrollanter för
spårarbeten ha rätt att avbryta ett pågående arbete som
utförs på ett felaktigt sätt.
fakta om studien
Syftet med projektet var att med hjälp av intervjuer,
fallstudier och ett referensgruppsmöte beskriva och analysera
implementeringsprocessen av nya och reviderade regelverk.
Detta gäller både väg och spår i den administrativa och
operativa verksamheten inom Trafikverket och hos
entreprenörer. Avsikten var även att analysera hur regelverk
bland annat påverkat roller och ansvarsfördelning men även
egen och andras säkerhet. I studien ingick intervjuer
med aktörer från olika aktörsarenor. För väg genomfördes
åtta intervjuer och inom spår tre intervjuer. Förutom detta
intervjuades en person som var väl insatt i både arbetet
på väg och spår. I fallstudierna för väg ingick två olika
beläggningsarbeten som var upphandlade enligt det nya
regelverket. Inom spår genomfördes en fallstudie av
en komplett utbyggnad av dubbelspårfunktion.

Vi har lösningarna ni söker!
Kontakt:
Erik Sandberg 0708-23 10 50
erik.sandberg@bornit.se
Schweden Splitt AB 0454-169 30
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Ny vägprintermaskin
säkrar arbetsmiljön

Vägverkets nya regler med högre säkerhetskrav på
skyddsklassade vägar fick Trysil Maskin i Norge att
utveckla en ny vägprintermaskin där chauffören kan
sköta all printing av vägsymboler inne ifrån hytten.
Nordic Roads Marking är först i Sverige med
en sådan bil. Foto: Trysil Maskin

AV KIM HALL

säkerhetstänket. Trafikverkets krav har
funnits ett antal år, men ingen entreprenör har tagit beslut i det, därför går
vi nu i bräschen för att upprätthålla och
öka säkerheten samt arbetsmiljön för
våra anställda på vägen, tillägger
Mikael Bergström.

Sedan den första januari 2016 ställer Trafikverket ett högre säkerhetskrav på
sina entreprenörer när det gäller tvärgående markeringar på skyddsklassade vägar.
Den manuella oskyddade arbetsmiljön ska ersättas av en printermaskin där
vägpilar, sträck, hastighetssymboler och andra vägvisningssymboler kan målas
automatiskt inifrån hytten.
Det är Trysil Maskin i Norge som tagit
fram en ny lastbilsburen vägprinter där
samtliga standardsymboler, pilar och
normala markeringar som idag finns på
vägbanorna kan enkelt tas fram bara
genom ett tryck på en dataskärm. Chauffören behöver inte stiga ur fordonet,
något som hitintills varit enda sättet.
– Viss typ av vägmarkering, d v s
tvärgående och övriga vägmarkeringar,
typ övergångsställen, symboler, hastighetsangivande, o s v utfördes normalt
med handläggning tidigare. Det kan
man göra på normalklassade och mindre
vägar, men inte på skyddsklassade vägar.
Arbetet ska skötas från förarhytt. Denna
typ av fordon har tidigare inte funnits
i Sverige mer än något år, säger Ronald
Andersson, projektledare för Vägmarkering och beläggningsunderhåll på
Trafikverket i Norrbottens län.

högre skyddsklass
Den nya regeln har Trafikverket tagit
fram i samarbete med leverantörer och
entreprenörer som arbetar med vägar
med hög trafikintensitet. Dessa vägar
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har högre skyddsklassning än mindre
vägar inne i samhällena. Nu blir Norrbotten och Västerbotten de första länen
som kommer att få använda denna nya
vägprintermaskin, av den typ som Trysil
nu utvecklar.
– För oss handlar det om att höja
arbetsmiljön och säkerställa att de som
arbetar på vägarna och bilister inte
kommer till skada. Tidigare körde en
TMA-bil bakom personen som målade
vägarna och fungerade som en ”krockkudde”, säger Mikael Bergström, delägare och projektledare på Nordic Roads
som är de första entreprenörerna som
köpt in den nya printermaskinen till den
svenska marknaden.
Dessutom hade den tidigare
maskinen begränsad kapacitet. Den
kunde bara måla pilar och texter på
vägarna samt hastighetsdelare. Men den
nya maskinen finns samtliga symboler
inprogrammerade.
– Vi ringer in till Trafikledningscentralen och rapporterar när och var vi
utför vägarbeten på vägarna. Det går ut
som trafikinformation och är en del i

säkerhetsfråga
Det är när markeringarna är borta som
bilisterna märker vilken betydelse
linjerna har. Det är en säkerhetsfråga
som har stor betydelse för bilisterna.
Vi visar vägen.
– Vi byggde den första prototypen
2011 och den kom på de svenska vägarna
2012 och har körts varje säsong fram till
nu. Nu bygger vi en ny printer för Nordic
Roads Marking, en stor lastbilsburen
printer som gör allt arbete som tidigare
gjordes manuellt, säger Erik Bakken,
vd på Trysil Maskin AS.
Det var först när Vägverket drog
igång ett utvecklingsprojekt för att
komma fram med en lösning som skulle
göra arbetsmiljön bättre för den som
arbetar ute på väg som utvecklingen av
prototypen tog fart.
– Vi hade idéer om en sådan maskin
tio år tidigare, men när utmaningen
kom drog vi igång. Vi har lagt 7-8
miljoner på utveckla produkten och nu
håller vi på med ny bil som kommer
att presenteras längre fram, tillägger
Erik Bakken.

www.nordicroads.se
010-10 29 330
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TUNNEL

En ny tunnel behövs för att
kunna hantera avledningen
av dagvattnet från de nya
områdena.

Ny dagvattentunnel byggs
i växande Kista
AV OTTO MARAND
I Kista, i västra Stockholm, pågår sedan mars 2015 arbeten
med att bygga ny avloppstunnel för dagvatten.
Tunneln kommer lösa de avledningsbehov som den omfattande
utbyggnaden i området medför.
Under kommande 10 år, förväntas befolkningen i Kista ha ökat
med 30 procent.
De stora exploateringarna med nya bostadsområden,
som Kista Äng och Kistahöjden, medför att kapaciteten i det
befintliga nätet inte räcker till.
– Det behövs en ny tunnel för att kunna hantera avledningen
av dagvattnet från de nya områdena. Den nya tunneln har
funnits på planeringsstadiet i många år, berättar Mats Ohlsson,
projektledare vid Stockholm Vatten. Det har dock tagit lång tid
att få miljödom för utförande av tunneln.
Den nya tunneln blir drygt en kilometer lång och kommer leda
bort vatten som avrinner från mark, så kallat dagvatten.
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I tunneln kommer det också finnas en inhängd spillvatten-ledning som kopplas samman med befintliga spillvattenledningar
längre nedströms, i så kallade självfallssystem.

utförd till 60 procent
Arbetena har hittills fungerat fantastiskt bra, säger
Magnus Felldin, platschef på Veidekke, som utför arbetet på
utförandeentreprenad.
Tunneln är utförd till omkring 60 procent och efter tunneldrivningen väntar installationsarbeten.
Tunneldrivningen har fått ta hänsyn till att arbetena görs nära
E4:an, i ett vibrationskänsligt område i Kista med omfattande
kontorsverksamhet och hotell.
– All sprängning och övriga arbeten påverkar omgivningen
med vibrationer och ljud, men vi har hanterat det utan
att omgivningen påverkats nämnvärt så här långt.

TUNNEL
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Veidekke samarbetar med
geologer för att säkerställa
att den nya dagvattentunneln
förstärks på ställen där det
behovs.

Frånsett tunnelmynningen drivs tunneln genom berg,
vilket innebär klassisk borrning och sprängning.
– Vi borrar hål som är ca 5,2 meter långa och sen laddar vi
dessa med sprängmedel och tycker av, säger Magnus Felldin.
Veidekke samarbetar med geologer för att säkerställa att den
nya dagvattentunneln förstärks på ställen där det behovs.
– Det är nästan uteslutande bult vi använder oss av för att
förstärka berget, men på de ställen där berget är något sämre
använder vi oss av sprutbetong med, eller utan, förstärkande
stålfiber eller utan, säger Magnus Felldin.

drifttagning 2017
Drivningen av tunneln kommer att fortsätta fram till årsskiftet
då installationsarbeten tar vid.
– Vi räknar med att ha den nya dagvattentunneln klar och
i drift till sommaren nästa år, avslutar Mats Ohlsson.

FAKTA
kista dagvattentunnel
Vad: Nybyggnation av dagvattentunnel i Kista
Byggtid: mars 2015 - juni 2017
Byggherre: Stockholm Vatten AB
Generalentreprenör: Veidekke Entreprenad AB

Står du för borrningen så står vi för resten. Med produkter
och laddenheter från Forcit så får du det du vill ha i hålen.
Säker och exakt laddning. Vill du veta mera kontakta Forcit.
www.forcit.se
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Djupdeponi i berget vid Rönnskär
Borriggen arbetar
längst ned i
rampen. I mitten av
augusti var rampen
ca 1700 meter
lång och på cirka
240 meter djup.
Foto: Boliden

AV KJELL-ARNE LARSSON
Vid Rönnskärs industriområde bygger Boliden en deponi
för kvicksilverhaltigt avfall och annat farligt processavfall
från smältverket. Nu pågår drivning av en ramp i berget
ner till tätare berg.
Nere i berget kommer flera rum att sprängas ut för lagring av
avfall innehållande kvicksilver, kadmium, bly, antimon och
annat avfall från olika typer av processer. Den första etappen
i bygget är drivningen av en 2780 meter lång ramp som ska ner
till cirka 350 meters djup.
– Vi tar ut och gör mätningar på borrkärnor allteftersom vi
tar oss neråt, för att hitta det bästa möjliga berget för själva förvaringsrummen, berättar Anders Holmbom, som är Bolidens
projektledare. Varje meter av rampen karteras av geologer.
Snart inleds detaljprojekteringen av förvaringsrummen.
Utförandet ska godkännas av en extern referensgrupp i vilken
tillsynsmyndigheten ingår. Rummen sprängs ut i en andra
byggetapp.
– Förvaret kommer att bli så säkert det bara är möjligt och
Boliden går längre än vad lagen kräver. Beroende på typen
av avfall kommer det att hanteras i olika form när det sedan
transporteras ner. Visst avfall kan gjutas in i betong,
andra avfall kan hanteras i säck eller bulk. Det är viktigt att
arbetsmiljön blir bra och att kontamineringen av maskiner
blir så liten som möjligt, säger Anders Holmbom.

bergschakt
Boliden anlitar Strabag för drivningen av rampen, som får
en lutning på i medeltal 14 procent. Bredden är 5.5 meter.
Entreprenaden gäller fas 1 i projektet som i huvudsak
omfattar rampen. Drivningen pågår juni 2015 till september
2017. Strabag använder två borr-riggar, fyra dumprar,
två hjullastare, en gruvlastare, ett skrotningsaggregat, laddbil
och sprutrobot.
För bergförstärkning används bergbultar från
AB Yxsjö Industriservice. Bultarna är mellan 2.4 och 4 meter,
mestadels räcker 2.4 meter eftersom berget har god
hållfasthet. Det kommer att gå åt ungefär 8000 bultar.
– Vi är vana vid dessa bergbultar sedan tidigare arbeten och
det känns tryggt, berättar Örjan Sjödin, produktionschef
hos Strabag. Drivningen av rampen har gått smidigt och bra
hittills och ungefär 1700 meter är klara. Vår personal har lång
erfarenhet av motsvarande uppdrag i gruvor och vid
anläggningsarbeten. Ungefär hälften av personalen har
rekryterats lokalt.
Hela maskinparken, förutom dumprar och lastare, drivs
med el. Boliden Electro med sitt koncept Compact Power QS
svarar för tillförlitlig försörjning med elkraft.
– Eftersom arbetet drivs på en enda front är vi beroende av
att all försörjning och support fungerar till hundra procent.
Att drivningen går så bra är tack vare ett väl etablerat
samarbete med andra parter i projektet och vår erfarenhet
av stora anläggningsjobb. Boliden Electro har vi haft ett bra
samarbete med i tidigare projekt, både gällande kunskap och
service av våra maskiner. Jag vill också framhålla Boliden
som en mycket bra beställare, avslutar Örjan Sjödin.
kompakta kraftmoduler
Boliden Electro AB svarar för elkraftförsörjningen som sker
med Compact Power QS. Företaget gjorde ett tekniksprång för
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några år sedan då ett mycket kompakt system utvecklades.
Detta byggs i ett modulkoncept. Modulerna ryms i en standard
skeppscontainer. För det aktuella projektet har beställaren
köpt tre enheter, där en placeras vid tunnelmynningen och
två nere i rampen.
– Modulen ovan jord är den mest kompakta som vi byggt
hittills, berättar Leif Stenberg, produktansvarig på Boliden
Electro. I tunnlar och bergrum vill man alltid spara på
utrymmet och kompakta kraftcentraler är mycket efterfrågade. Kapaciteten är 1000 kVA och modulen är försedd
med tre fack för mellanspänning. Modulen måste kylas
och ventilationen är av vår egen design.
De två modulerna under jord, varav en finns på plats och
den andra installeras senare, försörjer dels Strabags borrriggar och andra gruvmaskiner med 1000 V, dels pumpar och
handhållen utrustning med 400 V. Varje modul har därmed två
uttagscentraler. Med små anspråk på utrymme ger Compact
Power QS därmed försörjning till samtliga elkraftförbrukare.
– I vårt åtagande ingår också jourverksamhet eftersom vi
ansvarar för att den elkraft som behövs också levereras nere
i rampen, fortsätter Leif Stenberg.
Boliden Electro AB är ett självständigt företag som levererar
utrustning och tjänster för kraftförsörjning och automation till
alla idag verksamma gruvor.

FAKTA
djupdeponi i rönnskär
Deponi i berg för kvicksilverhaltigt avfall och annat
processavfall från smältverket
Byggtid, etapp 1: juni 2015–september 2017
Byggherre: Boliden
Entreprenör: Strab

AB Yxsjö

Industriservice

Allt inom bergförstärkning
samt gängade drag– och vindstag med
tillbehör
Yxsjöberg 131
772 94 Grängesberg
Tel 0240-66 10 18
Mob 070-257 49 70
info@yxsjo.se

www.yxsjo.se

Intelligent systemövervakning iQS
Trådlös signalinsamling i distribuerade nätverk

Vad är iQS™?
iQS är ett system för intelligent övervakning av distribuerad elkraft. Det medger
kontroll av ett teoretiskt sett obegränsat antal förbrukare eller sensorer via
individuella styrenheter inom spänningsområdet upp till 24 kV och högre.
Systemet nyttjar be�intligt eller dedikerat �i�i för rapportering av signalvärden
och förenklar på så sätt larmgivning, utlösning eller kontroll av kritiska värden via
dator, laptop, läsplatta eller smarttelefon.
� miljöer där �i�i av olika anledningar inte �inns tillgängligt kan olika enheter
inom iQS-systemet skapa sina egna lokala nät för kommunikation. Alternativt kan
signalöverföring ske genom utnyttjande av be�intligt eller upprättat radionät.

Enkel installaƟon, enklare utbyggnad – Industry 4.0 är här

När en ny enhet behöver inkopplas är det bara att ansluta den till relevant
nätspänning. Enheten kommer själv att rapportera sin existens till iQS-systemet
och den är därefter en del av strukturen och färdig att leverera aktuella data.

Ta kontakt med oss redan idag för en nogrann genomgång av hur iQS kan förenkla
och effektivisera inom er verksamhet.

Boliden Electro AB | Tel: 0910-69 94 00 | www.bolidenelectro.se | info@bolidenelectro.se
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TUNNEL

Tina Jansson, InfraNord och
Richard Jansen, SL är nöjda med
den upprustade Tattbytunneln.

Tattbytunneln tätad och rustad
för framtidens trafik
AV OTTO MARAND
Under sommarens avstängning av Saltsjöbanan har en av de
mer komplicerade deletapperna handlat om att modernisera
Tattbytunneln. Under nio hektiska veckor har arbetena pågått
dygnet runt och resultatet är en både rymligare och
säkrare tunnel.
– Det har varit väldigt intensivt, men arbetena har gått
väldigt bra. Det har varit en bra dialog mellan entreprenören,
Trafikförvaltningen och InfraNord, säger Tina Jansson,
projektledare vid Infranord. De frågetecken som dykt upp
under resans gång har vi kunnat reda ut.
Den 125 meter långa Tattbytunneln ligger mellan hållplatserna
Erstaviksbadet och Tattby.
Tunneln öppnades för trafik 1913, vilket var samma år som
Saltsjöbanan elektrifierades och den har sedan länge dragits
med problem att vattnet sipprat genom berget.
Vattnet la sig på kontaktledningar och sliprar och orsakade
vintertid stora bekymmer med isbildning, frostskador och
sprickbildningar i berget.
– På vintrarna har vi varit tvungna att vara på plats flera
gånger i veckan för att ta bort isen, säger Richard Jansen, SL:s
säkerhetsansvariga och huvudtillsynsman under projektet.

minskade underhållskostnader
– Den nya tunneln innebär ett säkrare resande för tåg, resenärer och underhållspersonal, säger Tina Jansson. I det långa
loppet kommer upprustningen att spara stora underhållskostnader och tid.
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Bergentreprenaden pågick i sju veckor och resultatet är
att den ursprungligen trånga tunneln under sommaren gjorts
en meter högre och en meter bredare för att svara upp mot
dagens krav på utrymme mellan tåg och tunnelvägg.
Därefter har hela tunneln förstärkts med drygt 300 bergbultar. Sedan har tunnelväggarna täckts med sprutbetong och
på de ställen som tidigare haft problem med isbildning och
läckage har dränmattor satts upp. Också de har täckts med
sprutbetong.
Därefter monterades kontaltledningsfundament och infästningar för elinstallationer i taket.
– Det stora frågorna i projektet har hela tiden kretsat kring
den snäva tidsplanen, säger Richard Jansen. Det var viktigt
för SL att klara av arbetena under sommarveckorna. Nu när vi
klarat det känns det väldigt positivt. Vi tycker tunneln blev bra.

gediget planeringsarbete
Arbetet har pågått i nio veckor. Sju veckor för bergentreprenaden och två veckor för markarbete samt arbete med KTL
och 400 volt-installationer.
– Det har varit ett rusningsprojekt där vi från början arbetat
sju dagar i veckan, dygnet runt säger Sjored Spijkerman vid
bergentreprenören Spijkerman Berg & Sprängteknik.
– Vi hade en omfattande förberedelseprocess inför projektet
där vi planerade arbetena och logistiken noga. Vi har haft en
stor arbetsstyrka på plats där alla inblandade varit införstådda
med sina arbetsuppgifter. Tidsplanen vi tog fram var väldigt
ambitiös, helt utan luft för missar, men allt har fungerat väldigt bra.
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Bergentreprenaden pågick i sju veckor och resultatet är att den ursprungligen
trånga tunneln under sommaren gjorts en meter högre och en meter bredare för
att svara upp mot dagens krav på utrymme mellan tåg och tunnelvägg.

TUNNEL
Under planeringsarbetet tillkom även att Estaviksbadets
station skulle få en ny perrong.
– Det gjorde att vi fick vår redan begränsade etableringsyta
minskad, berättar Sjored Spijkerman. Men vi och Rosenqvist
Entreprenad AB hade ett väldigt bra samarbete och vi kunde
hitta lösningar på att dela på ytorna.
– Vår sprutbetongrobot är 16 meter lång och inte speciellt
flexibel. Och alla betongbilarna som gått in skulle backas in.
Och det är inte så enkel på en 90-centimetersremsa, samtidigt
som någon annan håller på och gräver en stor grop precis
bredvid. Det krävs väldigt mycket planering och samordning,
säger Sjored Spijkerman.

arriva tar över driften
Projektet avslutades med att åtgärda kvarvarande besiktningsanmärkningar och köra ett provtåg igenom hela banan.
– Vi har nya plattformar inte bara vid Erstaviksbadets
station, utan också vid Storängen och Igelboda, och vi ville se
att tågen kom fram överallt, säger Richard Jansen.
Därefter lämnades driften över till Arriva för tester. Bland
annat testades belastningen på kontaktledningarna och flera
tågset kördes.
rustad för kommande 100 år
Infranord valde ut specialister för varenda del i projektet som
alla bidragit med sin unika kompetens. Spijkerman Berg &
Sprängteknik genomförde sprängningsarbetena.
NCC genomförde arbetena med sprutbetongen.
Hedins Hjulgrävmasin har arbetat med förstärkningsbultarna
och skrotat efter sprängningarna, Arsta Berg & Bygg specialanpassar borrutrustningar efter behoven och har arbetat med
varsam sprängning för tunnelns utvidgning.
MBG Entreprenad monterade 1400 kvadratmeter
dränmattor i tunneln.
– Vi har lyckats väldigt bra med samordningen mellan de
olika aktörerna i projektet och kunnat dra nytta av de olika
expertkunskaperna, avslutar Sjored Spijkerman.

FAKTA
Vad: Modernisering av Tattbytunneln på Saltsjöbanan
Byggtid: 11 juni 2016 – 21 augusti 2016
Byggherre: SL
General- och byggnadsentreprenör: InfraNord
Bergentreprenad: Spijkerman Berg & Sprängteknik

0 8 - 5 0 0 3 11 2 6
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WSP bakom öppningsbar bro
i Norrtälje Hamn
Den viktigaste idén med WSP:s förslag är att den öppningsbara bron ska bli en mötesplats, både mellan människor och mellan de två sidorna av hamnbassängen.
Bron blir en naturlig koppling och en visuell kontakt mellan norra och södra kajen. Skiss: WSP

AV BJÖRN ASPLIND
Konsultföretaget WSP Sverige AB har,
tillsammans med Degree of Freedom,
konsult inom bygg och anläggning Nuno
arkitektur i Oslo och Svenska Teknikingenjörer Sting AB, teknikdesign, vunnit
tävlingen om hur den nya öppningsbara
bron i Norrtälje Hamn ska utformas.
Den framtida gång- och cykelbron över
hamnbassängen knyter ihop Norrtälje
på ett nytt sätt och låter den nya stadsdelen möta Societetsparken.
Fyra förslag lämnades in till tävlingen. En bedömningsgrupp med representanter från Norrtälje kommun och
externa sakkunniga utsåg WSP:s förslag
till vinnare. Motiveringen var:
”Bron ansluter väl till platsen och
skapar i samspel med befintlig bro ett
tydligt inramat årum och hamnbassäng. Förslaget förhåller sig till både
det nya och det gamla Norrtälje på ett
övertygande sätt. Med sitt sinnrika sätt
att kombinera riktningar och utblickar
längs vägen erbjuds en rik och varierad
promenad, där stad och skärgård möts
i en samlad form. Den är helt enkelt
genial i sin enkelhet.”

juni 2018
Målsättningen är att bron ska stå färdig
i juni 2018. Uppskattad entreprenadkostnad är cirka 22 miljoner kronor.
Genom att underlätta för gående och
cyklister bidrar bron till både trygghet
och tillgänglighet såväl som lek och
rekreation nu när stadskärnan i Norrtälje ska utökas. Bron kommer också
att bidra till en kontinuitet i stadens
brotradition, öka kontakten med vattnet
och bli ett vackert landmärke.
innovativt
– Vi är mycket stolta och glada över
att vårt förslag vann. Bakom förslaget
ligger gedigen kunskap, erfarenhet och
innovativt tänkande inom brobyggande,
säger WSP:s uppdragsledare Lars Schagerström.
– Den viktigaste idén med vårt förslag
är att bron ska bli en mötesplats, både
mellan människor och mellan de två
sidorna av hamnbassängen. Bron blir en
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naturlig koppling och en visuell kontakt
mellan norra och södra kajen och
länkar samman de olika karaktärerna
mellan den gamla historiska Societetsparken och den nyskapande moderna
hamnmiljön.

formen viktig
Brons form är viktig. Genom brons
krökta form förändras utsikten när man
rör sig längs bron. När man går från norr
till söder sveper bron ut i en mjuk böj
från ett skärgårdslandskap med klippor
och bryggor ut mot havet för att sedan
böja tillbaks in mot en mötesplats i den
gröna Societetsparken som med sina
mäktiga träd bildar fond till hamnen.
När man går åt motsatt håll går man
först ut mot havet för att sedan svänga
in mot staden och den moderna
hamnmiljön.
WSP:s svängbro har en överbyggnad
i form av en lådbalk i stål med en brobana i massivt trä. Bron är indelad i tre
delar med fasta delar mot kajerna, och
mellandelen som ett roterbart element.
Bron har en öppningsbar del med fri
bredd på 12 meter. Med stängd bro har
de mittersta 8 metrarna av den fria
bredden en segelfri höjd på 2,7 m. Med
öppen bro är höjden obegränsad.
parallella uppdrag
– Det första steget var de parallella
uppdragen där vi och tre andra konsultgrupper tog fram var sitt förslag och vårt
förslag utsågs till vinnare. Nu har vi fått
förtroendet att gå vidare med projekteringen och ta fram ett underlag för
upphandling av entreprenör. Det arbetet
börjar med startmöte i slutet av augusti,
säger Lars Schagerström.
– Vi är förstås mycket stolta att vi
vann tävlingen. Konkurrensen var
stenhård. Vi tävlade mot eliten bland
broformgivare i Sverige, Danmark
och Storbritannien. Vårt samarbete i
projektgruppen har fungerat mycket bra
och vi kommer att fortsätta med
i princip samma fördelning av ansvarsområden i det kommande uppdraget.
unik och speciell
– Vi ville hitta en bro som passar in i
den här miljön. Det var väldigt tydligt

från beställaren att man ville ha en unik
och speciell bro som bara finns på den
här platsen. Då är det lätt att tankarna
far iväg till olika slags spektakulära
konstruktioner. Vi har hållit en ganska
lågmäld nivå och i huvudsak jobbat med
funktionen, formen och rörelsen. Det
blir en ganska bred bro där det finns
utrymme, det handlar inte bara om
ett sätt att transportera sig från ena
sidan till den andra. Man ska kunna
stanna upp och prata eller bara titta på
utsikten, berättar Lars Schagerström.
– Det här projektet är inte ett av
WSP:s största projekt, men det är väldigt intressant. Dels är det väldigt ovanligt med designtävlingar när det gäller
broar. Självklart är det därför extra roligt
att vinna ett av de få tävlingar som finns.
Dessutom är en öppningsbar bro alltid
tekniskt intressant.

fungerande koncept
– Tävlingen gick ut på att binda ihop
de två sidorna av hamnen med en bra
design, men det gäller också att det ska
vara tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Vi tycker att vi har hittat ett
koncept som fungerar. Både utformningsmässigt och tekniskt är det här
därför ett intressant uppdrag.
– Jag tycker också att det är roligt
att jobba med beställaren Norrtälje
kommun som har en hög ambitionsnivå.
Dessutom är det spännande att vara
med och göra en del i den nya
stadsdelen Norrtälje Hamn med cirka
2000 nya bostäder.
– Den största utmaningen är att finna
en brotyp och en utformning som passar
in på den mycket speciella platsen, en
bro som tar plats och blir ett landmärke
samtidigt som den ska passa in i både
den historiska och den moderna miljön.
Bron måste också uppfylla de tekniska
och säkerhetsmässiga krav som ställs på
en öppningsbar bro.
– Ett stort steg är avklarat genom
att vårt broförslag utsågs till det bästa.
Därigenom vet vi att vi är på rätt väg och
att våra tankar och idéer delas av
Norrtälje kommun. En utmaning
i det fortsatta arbetet blir att utveckla
och förfina dessa tankar, avslutar
Lars Schagerström.

VÄG
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Vägen mellan Rude och
Åsbro breddas
AV KIM HALL

Arbetet med att bredda väg 50 och göra om den till 100-väg med mitträcke medför en stor del sprängningsarbeten på
den 20 km långa sträckan mellan Rude och Åsbro. Foto: Tobias Asplund

Den hårt belastade Väg 50 mellan Jönköping och Söderhamn breddas och förses med mitträcke och byggs om till
omväxlande 1+1, 2+1 och 2+2-väg. Vägen kallas Bergslagsdiagonalen och är ett viktigt stråk för godstransporter och
många arbetspendlare mellan Askersund och Örebro, men också för alla turister som befinner sig i trakten sommartid.
2018 beräknas vägen vara klar för trafik.
– Vi bygger om ca 20 km av sträckan,
d v s ca 15 km norr om Askersund,
runt Askersund och tre km söder om
Askersund. Vi ansluter både i norr och
söder till de nuvarande mitträckesvägar.
Anledningen till att vi bygger om är
att det har förekommit många olyckor
längs sträckan. Terrängen är bergig och
sikten dålig. Det fanns ett behov av att
höja säkerheten och framkomligheten,
säger Mattias Broberg, projektledare på
Trafikverket.
Hösten 2015 skrev Peab kontrakt med
Trafikverket. De tog fram en gemensam
planering för projektet och i januari
påbörjades arbetet med avverkning och
sprängning av berg.

tuff arbetsmiljö
– Vi har haft 4-5 man på plats. Den stora
utmaningen är att vi jobbar intill en
riksväg. Trafikverket vädjar till trafikanterna om respekt för att detta är
en arbetsmiljö och att arbetsområdet
omfattar en ganska lång sträcka,
säger sprängansvarig Johan Rosén på
Scandrock, underleverantör till Peab.
Riksväg 50/Bergslagsdiagonalen ingår
i stomvägnätet och har en viktig roll
för både person- och godstrafik på väg.
Vägen går från Mjölby i söder till

Söderhamn i norr. Den del som
berör Askersunds kommun mest är
sträckan från E4 vid Mjölby till E20 vid
Brändåsen. Trafikverkets satsningar
kommer att ge en hög standard på
vägen med mötesseparering och
100 km/h-standard.
– Vecka 21 påbörjade vi sprängningsarbetet i bergsskärningarna norr
om Askersund.
Vi har ställt ut betongbarriär och satt
vajerräcke längs vägen för personalens
säkerhet. Vid sprängning med högre pall
måste vi plocka bort barriären för att
kunna städa vägen från berg, i samband
med dessa tillfällen stängs ena vägbanan
av och trafiken regleras med trafikljus.
Sprängning kan ske två gånger per dag
inom förbestämda intervaller. Längden
på stoppen för trafiken varierar av hur
omfattande arbeten som måste göras
i anslutning till sprängningen, så som
ta bort barriär, rensa vägen mm, säger
Tobias Asplund, platschef på Peab.

hög trafikintensitet
I genomsnitt färdas 9 000 fordon varav
2 000 är lastbilar på vägen varje dygn,
och trafikmängden beräknas att öka
över tid. Sommartid utökas antalet till
ca 14 000 fordon.

– I och med att vägstandarden och
säkerheten blir bättre kan vi också höja
hastigheten till 100 km/tim. Det sparar
tid, både för den tunga trafiken och för
övriga bilister, tillägger Mattias Broberg.
Det kommer att bli möjligt att gå eller
cykla helt avskilt från väg 50 längs hela
sträckan. De vägar som finns i dag kompletteras med nya grusvägar och gångoch cykelvägar till ett sammanhängande
stråk. För de som samåker eller pendlar
med buss anläggs två parkeringar i
anslutning till busshållplatserna.
– Vi ser över korsningarna och tar
bort mindre grusvägar så att de ansluter
på färre ställen samt bygger parallella
vägar utan trafikplatser.
I projektet borras ca 3 000 pelare för
att förstärka leran så att vägen inte skall
få sättningar, ett alternativt bindemedel
”Spectra”, som är mer miljövänligt
används istället för kalk/cement.
– Det är en produkt som blir över vid
framställning av kalk, en slaggprodukt.
Genom att använda slaggprodukten som
bindemedel i markförstärkning halveras
utsläppen som man normalt har vid
framställningen av kalk och cement,
förklarar Mikael Birgersson, ägare av
DMIXAB, underleverantör till Peab.

Vi stabiliserar för
framtiden.

Vi tackar Peab
för ett gott samarbete

www.dmixab.se

www.scandrock.se • telnr: 08-59036500
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Fyra nya stationsplattformar
på Saltsjöbanan
AV OTTO MARAND
Mellan 2015 och 2021 arbetar SL med att rusta upp Saltsjöbanan.
Detta ge en säkrare och tätare trafik och ett modernare, mer tillgängligt resande.
Som en del i detta har fyra nya stationsplattformar byggt under sommarens
10 veckor långa avstängning.
– Arbetena har varit intensiva, nästan på gränsen till vad som går att genomföra
under den snäva tidsplanen säger Tomas Ramstedt, projektledare för Saltsjöbanans
upprustning vid SL. Men arbetena har gått bra och trafiken kunde släppas på
som planerat efter sommaren.
Under sommaren har arbeten pågått vid
tre stationer och fyra plattformar har
bytts ut.
De stationer som fått nya plattformar
är Erstaviksbadet, Storängen och
Igelboda.

mer tillgängliga
– Perrongerna var helt enkelt för gamla.
En del av dem upp emot 70-80 år, säger
Tomas Ramstedt, projektledare vid SL.
– Nu kommer stationerna att kännas
med moderna och bli mer tillgängliga,
med exempelvis ramper för att underlätta för rullstolar och barnvagnar.
Dessutom var de gamla perrongerna i
trä vilket gjorde att de, speciellt under
hösten och vintern, blev väldigt hala.
De nya plattformarna har en asfaltsbeläggning, med taktila stråk för resenärer
med synnedsättningar.
modernt i äldre stil
Stationerna utformas enligt ett gestaltningsprogram som tagits fram på
uppdrag av Trafikförvaltningen i nära
samarbete med Nacka kommun. De ska
få samma typ av utrustning som ska
stärka Saltsjöbanans egen identitet samt
samhörigheten med övriga lokalbanor.
– Vi har försökt att formge de nya
perrongerna så att de liknar de tidigare,
berättar Tomas Ramstedt. Exempelvis
blir det inga kala betongytor som syns,
utan vi har klätt in forten av plattformen med träribbor. Även belysningsarmaturer och räcken har vi försökt göra
i äldre stil så att det passar in i miljön.
tidspressat jobb
Arbetena med att byta ut plattformarna
har gjort av Ronsenqvist Entreprenad.
– Det har varit ett tidspressat jobb,
säger projektledaren Marcus Jokiniemi
vid Rosenqvist Entreprenad. Utöver att
riva de gamla plattformarna och bygga
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nya har vi också fått all utrustning på
plats. Exempelvis väderskydd, bänkar,
skyltar och räcken. Det var en utmaning
att klara av under de 9 veckor vi hade
på oss.
– Arbetena har flutit på bra och det
har varit ett bra samarbete med SL och
alla andra entreprenörer som arbetet
på Saltsjöbanan under sommaren,
säger Marcus Jokiniemi.

erstaviksbadets station
– Vi har också fått parera en del överraskningar som dykt upp under resan,
säger Marcus Jokiniemi. Vi upptäckte
till exempel att det var väldigt blött
under stationen vid Erstaviksbadet.
Vi var på väg att börja montera betongelement, när vi upptäckte att de började
sjunka. Vi fick lov att börja om, gräva
ur och dränerna marken innan
vi kunde sätta igång igen.
En annan överraskning var att det
var så mycket berg under stationen
vid Storängen.
– Det var vi tvungna att få bort.
Uppsala Sprängtjänst hjälpte oss med
att spräcka bort berget, säger
Marcus Jokiniemi.
fler nya plattformar
– Nu efter sommaren ska vi också inleda
arbeten med att bygga en ny perrong
vid slutstationen i Saltsjöbaden, säger
Tomas Ramstedt, projektledare vid SL.
Där kommer en del av ena spåret
att tas i anspråk för att bygga om en av
plattformarna. Detta kommer att kunna
göras utan att trafiken behöver stängas.
Under nästa års avstängning kommer
ytterligare stationsplattformar att bytas
ut från grunden.
– Då handlar det om stationerna
Solsidan, Neglinge och Saltsjö-Duvnäs,
avslutar Marcus Jokiniemi.

Också under nästa sommar ska tre stationsplattformar
bytas ut. Då är det stationerna vid Solsidan,
Neglinge och Saltsjö-Duvnäs som ska moderniseras
och tillgänglighetsanpassas.

FAKTA
nya perrongplattformar
på saltsjöbanan
Vad: Rivning av nybyggnation av
nya plattformar.
Byggtid: 10 veckor
Byggherre: SL Saltsjöbanan
Generalentreprenör:
Rosenqvist Entreprenad AB
Underentreprenörer:
* Raildiggers AB - har haft två grävmaskiner med förare på plats och även
hjälpt till med sanering av förorenade
massor till kanalisation och rivning.
* Hanell Entreprenad AB – har hyrt ut
personal till Rosenqvist Entreprenad
under arbetena med de nya
plattformarna på Saltsjöbanan.
* Söderlunds Svets & Smide AB har
tillverkat och monterat 1300 meter
perrongräcke. Söderlunds fick uppdraget
så sent som i april.
* Lantz Järn & Metall AB har varit underentreprenör gör skärning, rivning och
borttransport av de gamla plattformarna.
På bara tre dagar revs och bortforslades,
enligt Andreas Wolf på Lantz Järn &
Metall AB, bland annat 52 ton oren
betong, 43 ton järnskrot och kabel och
15 ton tryckimpregnerat trä.
* Marklunds Betongprodukter AB har
levererat 21000 ton perrongelement och
framkantsplattor. Perrongelementen samt
l-stöden är standardprodukter.
Perrongplattan har tagits fram speciellt
för dessa projekt.
* Mark och Infra i Sverige har levererat
kabelrör och kanalisationsmaterial
fördelat på 4500 meter SRS Rör samt
150 m QA Kanaler.
* Team Tejbrant AB har levererat plattformsmöbler, ca 100 bänkar, ca 60 st
60-liters papperskorgar och väderskydd
till Neglinge station.

Vi är stolta över att ha bidragit
till en smartare avfallshantering!
Stort tack för förtroendet.

www.lantzmetall.se

NORDENS FRAMTIDSBYGGARE
MOAB är Sveriges snabbast växande leverantör
inom asfalt och entreprenad.
Vi utför entreprenadarbeten och alla typer av
arbeten inom asfaltläggning, för alla kunders behov.

Magnus Wallman 073-518 69 52

info@moabasfalt.se

Din VA-grossist

Vi finns i Täby, Västerås och Örebro

Mark&Infra AB, Tillverkarvägen 4, 187 66 Täby

Raildiggers AB vill tacka alla inblandande på projekt saltsjöbanan
för ett gott samarbete. Vi utför alla sorts jobb som har med järnväg
att göra. Vid frågor, ring Sebastian Larsson 0709561087
eller Mail raildiggersab@gmail.com

Vi är stolt leverantör av
plattformsutrustning till Saltsjöbanan.
Tack SL!
Välkommen att se hela vårt utbud på
www.teamtejbrant.se. Kontakta oss på 08-505 230 00
alternativt maila oss på info@teamtejbrant.se

0290-40095
www.marklundsbetongprodukter.se

Hanell Entreprenad AB är ett nytänkande
företag inom järnvägssektorn som utför
byggnationer, underhåll och besiktning av
trafikverket, SL och privata aktörers
fasta anläggningar.
0733649023 Mattias Renstål
0765821452 Dennis Renstål
mattias@hanelle.se
dennis@hanelle.se
www.hanelle.se

Möjligheternas
utemöbler

Vi tackar för förtroendet att
leverera räcken till perrongerna.
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Jakobsbergs station får
entré och tunnel

Ny entré samt gång- och cykeltunnel under
spåren är en del av Projekt Mälarbanan på Jakobsbergs
pendeltågsstation.

AV THOMAS ANDERSSON

öppna delar i båda ändar med bottenplatta och väggar i betong. Själva tunneln var då klar.
Ett plusvärde med tunneln är att den
blir en möjlig passage för att korsa järnvägen även för icke-tågresenärer, utan
att de behöver passera stationshuset.
Efter att sommaren 2016 varit helt
avstängd för tågtrafik under 8 veckor
öppnade Jakobsbergs pendeltågsstation
för tågtrafik igen den 8 augusti.
Till sommaren 2017 ska entreprenadarbetena vid stationen vara helt
avslutade.
Förutom arbetena vid Jakobergs
station inkluderar Projekt Mälarbanan
bland annat uppförande av de tre nya
pendeltågsstationer i Kallhäll, Barkarby
och Sundbyberg.
Hela projektet med utbyggnad från
2 till 4 järnvägsspår på sträckan
Tomteboda – Kallhäll beräknas vara
klar runt 2025.

Syftet med Projekt Mälarbanan är
spårutbyggnad för att underlätta
tågtrafik på den 20 km långa sträckan
Tomteboda-Kallhäll nordväst om
Stockholm. Ny entré på Jakobsbergs
station samt gång- och cykeltunnel är
en del av projektet.
– Vi gör en ny entré på den södra sidan
av den befintliga perrongen, säger
Lars-Åke Ledung, Trafikverkets byggledare vid stationen i Jakobsberg.
Utbyggnaden från två till fyra spår är
Projekt Mälarbanans primära åtgärd för
att förbättra framkomstmöjligheterna
i tågtrafiken till och från Stockholm
norr om Mälaren. Men även för att
underlätta all tågtrafik nordväst om
Stockholm – fjärrtåg, regionaltåg och
lokaltrafik.
Den nya entrén till järnvägsperrongen i Jakobsberg är placerad mellan
de nya spåren, på södra sidan om perrongen. Med den nya ingången blir det
närmare till perronger och tåg för alla
som bor i Jakobsbergs södra delar. Resenärerna kommer upp till tågen utan att
behöva passera det gamla stationshuset
på norra sidan av perrongen.
– De som kommer från det här hållet
slipper gå hela vägen dit, plus att
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en entré till tågen nu blir mer
handikappanpassad.
Entrén som nu byggs får en betongstomme i botten med stålstomme och
glaspartier ovanpå.
Det gamla stationshuset blir kvar,
men flyttas ett tiotal meter närmare
järnvägsspåren.
Som så ofta är fallet vid liknande
byggprojekt har inledningen på byggprojektet krävt extra uppmärksamhet på
grundförhållandena.
– Grundvatten är alltid ett bekymmer.
Nedre delen på betongkonstruktionen
ligger fyra meter under grundvattennivån. Så det är spåntad täthet
med pumprör. Vi pumpar tills vi har
gjutit klart.
Lars-Åke Ledung räknar med att
betongarbetena ska vara klara i oktober
2016, och att pumparna då stängs av.
Pålningen avslutades redan i början
av året.

gång- och cykeltunnel
I Jakobsberg innebär Projekt Mälarbanan att det även byggs en ny
gång- och cykeltunnel. I öst-västlig
riktning under spåren och i anslutning
till den nya entrén. I slutet av augusti
pågick arbetet med att i betong gjuta
tunnelns tråg i båda riktningarna.
Det vill säga gång– och cykeltunnelns

FAKTA
Projekt Mälarbanan, nybyggnad
sekundärentré, gång- och cykeltunnel,
Jakobsberg, Järfälla
Byggherre: Trafikverket
Generalentreprenör: SVEAB
Järnvägsentreprenör: SVEAB
Kostnad: 130 Mkr

Unik parkering i centrala Göteborg
– med människan i centrum

Parkeringsbolaget i Göteborg ska bygga
en spektakulär parkeringsanläggning
i stadsdelen Skeppsbron som ökar
tillgängligheten till centrala staden.
Eftersom den är placerad under mark
skapar den dessutom ytor som kan
användas för att bygga bostäder och
skapa mötesplatser.
Skeppsbron i Göteborg står inför en stor
omvandling. Istället för att som i dag
utgöra en barriär mot älven ska området
bli ett attraktivt kajstråk där människor
möter vattnet – och varandra. Här planeras för nya grönområden, ett allmänt
bad, bostäder och verksamheter.
Som en del av Skeppsbrons omvandling
ska en ny parkeringsanläggning med
700 platser byggas under mark
med Parkeringsbolaget som byggherre.
– Det kommer att byggas väldigt
mycket de närmaste 20 åren och vår
uppgift som kommunalt bolag är att vara
med och skapa tillgänglighet till staden.
Anläggningen blir en centralt placerad
nod mitt i city där resenären enkelt når
sitt slutmål.
– Den ökar tillgängligheten för
bilister, men ska också uppfattas som
en del av Stenpirens resecentrum
som ligger precis bredvid. På så sätt
integreras vi kollektivtrafik och övriga
resesätt, säger Maria Stenström, VD på
Göteborgs Stads Parkerings AB.
Tanken är att anläggningen också ska
tillgodose morgondagens behov.
– Vi kan naturligtvis inte sia exakt
om hur de behoven kommer att se ut
men vi vet att Göteborgs Stad har höga

ambitioner då det
gäller att reducera
biltrafiken i city.
Maria Stenström
menar vidare att
anläggningen också
ska generera andra
värden, som hela
staden får glädje av.
Maria Stenström, VD
– För det mesta
på Göteborgs Stads
parkerar man sin
Parkerings AB.
bil, betalar, går ut
och möter staden först när man lämnar
parkeringen. Det vill vi ändra på. Vi vill
att den här anläggningen ska vara en del
av staden. En plats som är värd att åka
till även för den som inte parkerar.
Ett sätt att skapa en sådan miljö är att
inkludera konst. I vanliga fall kommer
konstnären in i bilden först när byggnaden är klar, men det unika i Skeppsbron är att konstnären redan nu jobbar
i nära samarbete med arkitekterna.
– Det skapar en integrerad lösning
som ska bli väldigt spännande att se.
Vi hoppas på att bidra till ökad
integration, att människor som
i normala fall inte söker sig till konst
ändå kan ta del av och uppskatta den.
Det finns andra fördelar också,
menar Maria Stenström.
– Vi har gjort en undersökning som
visar att framförallt kvinnor lätt känner
sig otrygga i traditionella parkeringshus.
Genom att få in människor till
anläggningen, och genom att skapa
en välkomnande atmosfär ökar vi både
den faktiska och upplevda tryggheten.
Sedan använder vi givetvis traditionella

säkerhetsmetoder också, som övervakning och personal på plats.
Det finns fler exempel på att detta
inte blir vilken parkeringsanläggning
som helst.
– Vi skapar en parkeringslösning
som sätter människan – inte bilen –
i centrum. Vi brukar prata om att
Skeppsbron ska bli göteborgarnas nya
mötesplats och vi är stolta över att vara
en del av det arbetet, säger
Maria Stenström.

FAKTA & BAKGRUND
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014
att Parkeringsbolaget ska bygga
parkeringsanläggning på Skeppsbron.
I mitten av 2017 inleds arbetet med en
nedfart i norra delen av området.
2018 börjar anläggningen att byggas och
planen är att den ska vara klar 2021.
Antal parkeringsplatser: 700
Antal plan: två
Tillgänglig yta: 24 000 kvadratmeter
Längd: 330 meter
Bredd: 30 meter
Utflyttning av kajen: 15-40 meter
Kostnad: 628 miljoner kronor
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Parkeringshus med
stark miljöprofil
i Lerum
AV GÖSTA LÖFSTRÖM
Lerums kommun bygger ett parkeringshus som pendelparkering för cirka 450 bilar vid Lerums station. Den fyra våningar
höga byggnaden utgör första delen av en kommande upprustning av hela centrum och utgör ett viktigt inslag i Lerums
strävan att bli Sveriges främsta miljökommun 2025.
Parkeringshuset blir cirka 170 meter långt och närmare
20 meter brett. Det kommer att fungera som bullerbarriär
för Lerums centrum mot järnväg (Västra stambanan) och
motorväg (E20). Samtidigt utformas betongväggen mot järnväg
och väg som fjällpanel med meterhöga lutande skivor som
ska spegla bullret uppåt åt olika håll för att undvika att buller
studsar tillbaka mot södra Lerum, som ligger två mil öster
om Göteborg.
Byggnaden blir också skydd mot farligt gods som transporteras på väg och järnväg. Säkerhetskraven på väggen gör att
den görs extra tjock och helt tät som en mur, medan resten av
parkeringshusets väggar lämnas så öppna som möjligt. Dessa
kläds med glaslameller av färgat glas med vandrande skiftning
i kulören i en färgskala som domineras av blått och grönt.
Lamellerna vänds vinkelrätt mot fasad för maximal öppenhet.

sedumtak och dagvattendiken
–Parkeringshuset, som präglas av miljöhänsyn och energieffektivitet, möjliggör kommunens målsättning att underlätta
tågpendling för allt fler kommuninvånare, bland annat in till
Göteborg, säger kommunens projektledare Erik Seilinger.
Miljöprofilen märks också på satsningen på sedumtak
på anläggningen för att fånga upp dagvatten.
Det blir även särskilda dagvattendiken utanför parkeringshuset som ett inslag i kommunens nytagna dagvattenstrategi,
som bland annat föreskriver restriktioner med nya hårdgjorda
ytor i samhället.
Platsgjutna betongväggar i plan ett är klara och montage
av prefabelement och håldäck sker från slutet av september.

Det nya parkeringshuset präglas av energieffektivitet, ljus och trygghet.
Illustration: Nils Andreasson Arkitektkontor

Taket uppförs med limträbalkar.
25 kW solceller på taket kommer att sörja för det mesta av
energin till belysningen och utventilation av avgaser.
Parkeringshuset ska bli ljust och därmed tryggt. Det blir
målade bjälklag och väggar och gott om ljusinsläpp och
belysning.

gammal växtlighet tas till vara
Utöver bilparkering får parkeringshuset utrymmen för cykelparkering med tak och anordningar för fastlåsning.
I anslutning till kommunens bygge av parkeringshus uppför
Trafikverket ny gångförbindelse från plan fyra och över spåren
med hissar på ömse sidor, ett arbete som blir klart redan till
årsskiftet, men som inte tas i bruk förrän parkeringshuset
är färdigt. Inför bygget av parkeringshuset har ett stort antal
lindar, oxlar och askar flyttats med hjälp av en tysk specialmaskin till andra platser i kommunen.
– Lerum har ett fint bestånd av lövträd som vi ska vara rädda
om. Flyttningen av träden ligger också i linje med strävan att
bli ledande miljökommun, säger Erik Seilinger.
Nästa etapp i Lerums centrumutveckling blir bygget av ett
nytt resecenter i anslutning till stationen och det nya parkeringshuset, varefter centrumomvandlingen fortsätter med
gator och förtätning av bebyggelsen.

FAKTA
Nybyggnad av parkeringshus i Lerum
Byggherre: Lerums kommun
Totalentreprenör: SEFA Anläggning i Bohuslän AB
Värde: 80 miljoner kronor
Bruttoyta: 13000 kvm
Byggtid: januari 2016 – senvåren 2017

Kynningsrud Prefab AB
Telefon: 0522 63 63 63
www.kynningsrud.se
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Biljettlöst parkeringshus
i WTC öppet

Parkeringshuset i WTC och 3-timmarsparkering (zon 2) på söder runt
lasarettet är den första etappen i det
övergripande förbättringsarbetet
vad gäller parkering i Växjö centrum.
Illustration: Tengbom Arkitekter AB

WTC-huset på Södra Järnvägsgatan öppnar i oktober, men parkeringshuset har öppnat i förtid och ett 60-tal parkeringsplatser
finns nu tillgängliga för allmänheten. Parkeringshuset som är biljettlöst, ger ökad tillgänglighet till lasarettet och stadsdelen
Söder, men skapar också nya möjligheter till resor och pendling via Stationsområdet.
De två parkeringsplanen med infart från nya Drottninggatan
och Södra Järnvägsgatan stod klara i juli. I dagsläget är endast
plan 2 med infart från Södra Järnvägsgatan tillgängligt för

2004 - 2014

Ett urval av
våra tjänster
■ Renovering stål &
betongkonstruktioner
■ Golvbeläggningar /
Utrymnings linjer
■ Kolfiber förstärkningar
/ Betongreparationer
■ Fasader /
Byggnadsmålningar
■ Epoxi injektering /
Bygg & industri service
■ Auktoriserad i
rostskydds målning
ysab@telia.se

allmänheten. Här finns 60 parkeringsplatser tillgängliga under
kontorstid (06-19), varav tre handikapplatser och
tre laddplatser. Efter kontorstid tillkommer 15 allmänna
parkeringsplatser.
– Parkeringshuset i WTC och 3-timmarsparkering (zon 2)
på Söder runt lasarettet är det första steget i arbetet med att
förbättra parkeringssituationen och öka tillgängligheten för
besökare i området, säger Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef på Växjö kommun. Därefter fortsätter översynen
i övriga områden och här är målet att kunna erbjuda goda
parkeringsmöjligheter för besökare till Växjö centrum.
För att förenkla parkeringen är p-automaterna biljettlösa.
Du parkerar, anger ditt registreringsnummer i p-automaten
och tiden du ska stå samt betalar med kort. I dagsläget kan
man bara betala via p-automat, men framöver kan det
även bli aktuellt med betalning via mobil.
I parkeringshuset kostar det att parkera dygnet runt, 18
kr/h dagtid och 5 kr/h kväll/natt. Dygnet-runt-taxa gör att fler
allmänna platser blir tillgängliga. Här finns även möjlighet till
långtidsparkering, minst 4 dygn max 8 dygn mot en avgift.
I oktober 2015 antog Växjö kommun en ny parkeringsstrategi och handlingsplan för Växjö stad. Parkeringshuset i WTC
och 3-timmarsparkering (zon 2) på söder runt lasarettet är den
första etappen i det övergripande förbättringsarbetet vad
gäller parkering i Växjö centrum.
En ny parkeringskarta har också tagits fram med justering
av parkeringszoner, zonindelning, tidsregleringar och delvis
nya taxor. Målet är att förbättra tillgängligheten till de allmänna parkeringsplatserna i Växjö centrum. Arbetet kommer
att pågå 2016/2017 och är nödvändigt i och med nya förutsättningar när Växjö växer.
WTC Växjö är en del av centrala Växjös utveckling.
Byggnaden kommer sammanlagt att rymma 300 arbetsplatser.
När byggnaden står färdig i oktober kommer det att vara
arbetsplats för flera företag men även vara en naturlig
mötesplats för allmänheten.
Mer information om WTC finns på
www.vaxjo.se/stationsomradet
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Bättre resestruktur
med nytt resecentrum
AV KIM HALL

Nytt resecentrum i Kil gör på- och avstigning lättare för tåg- eller bussresenärer vid Värmlands största järnvägsknut.
NCC har gjort allt markarbete och asfalterat platsen. Foto: Mikael Sundberg

Med nytt resecentrum i Kil blir på- och avstigning lättare för alla som reser med tåg eller buss vid Värmlands största
järnvägsknut. Ombyggnationen är ett samarbete mellan Värmlandstrafik, Trafikverket och Kils kommun. Ett byggprojekt
som beräknas kosta totalt 12 miljoner kr.
Området kring järnvägsstationen i Kil har länge behövt ses
över för att skapa bättre förutsättningar för resande. Regionala
bussar kommer med den nya planläggningen att kunna angöra
stationsområdet på ett effektivare och säkrare sätt samtidigt
som oskyddade trafikanter lättare kan hitta rätt och röra sig
i området på ett logiskt sätt.
Syftet är också att fördela allmän platsmark och kvartersmark på ett sådant sätt att miljön runt Storgatan får en mer
stadslik karaktär med tydligare definierat gaturum.

pendlare
– Det nya resecentrum ska underlätta pendlandet till och
från Kil. Det ska också göra det säkrare att cykla och gå i Kils
centrum och underlätta för biltrafiken som lämnar och hämtar
resenärer samt varuleveranserna till caféet och de två stora
butikerna söder om järnvägsstationen, säger Jan Westerberg,
teknisk chef i Kils kommun.
Sedan våren 2016 har NCC arbetat med byggnationen av
bussperrongerna vid järnvägsstationen. Projektet beräknas stå
klart i oktober 2016.
– Vi började i mitten av maj och har hållit på sedan dess.
Nu har vi påbörjat asfalteringen och sedan kommer
plattläggarna hit för att lägga plattor på bussangöringarna,
säger Mikael Sundberg, platschef på NCC.
Två bussfiler har byggts öster om stationsbyggnaden och
sex stoppunkter för bussar längst ner vid refugen. Det gör att
sex bussar kan stå på platsen samtidigt.
Vi har satt busskantstöd så att det inte blir så högt för
resenärerna att kliva upp i bussen. Dessutom monterar vi
tre väderkurer med biljettautomat i en av dem samt en ny
ankomsttavla som visar när bussarna kommer och går,
berättar Mikael Sundberg.
busstop
Under byggtiden flyttas busstrafiken till Stortgatan i Kil.
Det har inte bara påverkat parkeringsmöjligheterna utan
många resenärer har också frågat var bussen stannar.
– Det är mycket folk i rörelse vid en järnvägsstation.
Den stora utmaningen med en arbetsplats som denna är att
hålla tredje man från arbetsområdet. Folk vet inte vart de
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skall gå. Men i det hela taget har det ändå gått bra, säger
Mikael Sundberg.
Byggprojektet delades upp i olika etapper för att underlätta
både arbetet och för resenärerna. Lastbilar och grävmaskiner
har rört sig i området. Kewab som hyr ut maskiner för bland
annat denna form av byggprojekt har haft ett långt samarbete
med både NCC och Kils kommun.
– Vi har maskiner med förare med i projektet och
lastbilar men vi hyr även ut utan förare. Vi har dessutom
en elavdelning, hustillverkning och betongfabrik med mera,
säger Martin Lantz, avdelningschef på transport på Kewab.
Med Kils nya resecentrum blir det ett grönare och
mer gästvänlig mötesplats med hög mysfaktor och tryggare
trafiklösning.

FAKTA
kil resecentrum
Byggtid: maj-oktober 2016
Byggherre: Värmlandstrafik, Trafikverket och Kils kommun.
Byggentreprenad: NCC

BAD
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Nya Vislandabadet färdigt
AV BJÖRN ASPLIND
När det nya Vislandabadet i Alvesta kommun nu står klart
finns tre bassänger: en 25 meter lång motionsbassäng med
fyra banor, en undervisningsbassäng samt en bassäng för
småbarn. Reningsanläggningen har också förnyats.
– Efter förstudien blev det beslutat att det skulle uppföras
en ny anläggning. Befintliga byggnader och bassänger skulle
rivas och ersättas av nya. Skillnaden mellan det gamla och det
nya ligger i tekniken och bassängernas utformning, säger
Ulf Arvidsson, byggsamordnare vid Alvesta kommun.
Hus A är apparat- och teknikrum, hus B omklädnad,
hus C kiosk och personalrum. Bassängerna är en 25 meters
motionsbassäng med möjlighet till byggande av ”hoppvägg”,
en undervisningsbassäng med kontakt till den andra bassängen och en småbarnspool i tre nivåer. Allt är platsgjutet.
Det nya badet ger möjlighet till längre säsong, med tidigare
öppning på våren och höstbad.

dålig arbetsmiljö
Den gamla anläggningen invigdes 1968/69. Då byggdes
anläggningen med uppvärmning av el och bassänger av aluminiumplåt. Bassängerna har förändrat sig och följer med
grundvattenförändringarna. Reningsanläggningen var inte
arbetsmiljömässigt acceptabel och tillräckligt ändamålsenlig.
Byggnaderna var mycket slitna och endast gjorda för sommardrift. Med fjärrvärmedrift blir nu säsongen längre.
– Tiden har varit den största utmaningen. Det ställde krav
på god dialog med entreprenören där det har varit viktigt
att tidigt lyfta frågor samt ge snabba svar och besked,
säger Ulf Arvidsson.
kompetent byggare
– Totalentreprenören AF Bygg Syd är en mycket kompetent
byggare där dialog och genomförande fungerat på ett mycket
bra sätt. Utan deras påtryckningar och hur de genomfört
detta hade vi inte blivit klar i tid, säger Ulf Arvidsson.
– För vår del är arkitekten Malin Ahlstedt på Norconsult
i Göteborg, Daniel Svensson på Norconsult i Växjö,
badvattenrening och Peter Kjöller på BSV i Värnamo, projektledning, de aktörer som jag vill nämna främst.
– Mottagandet i Vislanda för det nya badet har varit
positivt och det gör att det givetvis känns bra. Det ger förutsätt-

Vi bygger framtidens
badvattenreningssystem

Det nya Vislandabadet har en 25 meter lång motionsbassäng, en undervisningsbassäng
samt en bassäng för småbarn. Foto: Ulf Arvidsson

ningar för föreningar och kommun att upprätthålla dialog och
utveckla detta vidare, avslutar Ulf Arvidsson.

kort om tid
– Vi rev det gamla badet och byggde de tre nya byggnaderna
samt det nya poolområdet. Det mest utmanande i projektet var
tidspressen. Vi fick beställningen dagen innan julafton förra
året och allt skulle vara klart för slutbesiktning i början av juli
i år, säger Max Andersson, platschef vid totalentreprenören AF
Bygg Syd AB.
– Eftersom projektet innehöll mycket målning var vi
tvungna att vara klara med vårt arbete två månader tidigare.
Vi hade mycket folk på plats och som mest var vi 30 personer.
Turligt nog var det en mild vinter samt en varm och tidig vår. Vi
är vana att arbeta med reningsverk, men för bad krävs en noggrannhet på betonggjutningarna samt slipning och spackling
av väggarna för målningens skull, avslutar Max Andersson.

Efter förstudien blev beslutat att det skulle uppföras en ny anläggning.
Befintliga byggnader och bassänger revs och har ersatts av nya vid Vislandabadet.

FAKTA

Bidevindsgatan 7, 652 21 Karlstad
054-777 27 00 karlstad@enwa.com
www.enwa.com

Vad: Rivning och nybyggnad av
utomhusbadanläggning i Vislanda.
Byggherre och beställare: Alvesta kommun
Total- och byggnadsentreprenör: AF Bygg Syd AB
Arkitekt och badvattenrening: Norconsult AB
Färdigt: sommaren 2016
Totalkostnad: Cirka 25 miljoner kronor
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Nya Brotorget i Bollnäs invigt
AV BJÖRN ASPLIND
Det nya Brotorget i Bollnäs är en plats att komma hem till,
en plats att mötas på och vara på, en plats med hemkänsla
och värme för ung som gammal, sommar som vinter.
Arkitektföretaget Karavan vann med förslaget
”Hjärta Bollnäs” tävlingen om gestaltning av Brotorget
och omgivande gator i Bollnäs centrum.
Nu är torget invigt och står redo för Bollnäsbor
och besökare att använda.
Med hjälp av markbeläggning, möblering, belysning, konstnärlig utsmyckning och grönska har Brotorget en tydlig
karaktär som samspelar med byggnaderna och närliggande
gaturum.
Med inspiration från bygdens traditioner, hantverk, mönster
och färger har stadens nya samlingsplats växt fram. Markbeläggningens stiliserade hjärtan är inspirerade av traditionellt
broderi från Hälsingland, scenens form knyter an till landskapets böljande berg och är klädd med rödtjärade träspån från
Kilafors.
Brotorget blir stadens hjärta, platsen att samlas på både
till vardags och när något händer. Brotorget utformas med en
öppen och flexibel yta som rymmer aktiviteter som torghandel,
skridskoåkning, konserter, tal, uppträdanden och event.

invigning
Den 10 september invigdes Brotorget med en mängd
aktiviteter.
Bygget av nya Brotorget startade hösten 2015. Karavan vann
arkitekttävlingen som utlystes sedan det blev klart att Bollnäs
kommun köpt tillbaka det torg som en gång såldes till det
danska företaget Själsö. Förslaget har modifierats något för att
anpassas till de ekonomiska förutsättningarna. Totalt har
15 miljoner kronor investerats i torgbygget.
– Nu kan vi äntligen säga att den förlorade sonen har
kommit tillbaka till Bollnäs. Vi får ett nytt torg med en modern
dräkt och Hälsingetouch. Precis som tidigare blir det en mötesplats för alla människor i alla åldrar. Den mäktiga scenen
ska påminna om bergen i Bollnäs och den starka röda färgen
ska påminna om hälsingegårdarna. Scenen har också gjorts
tillgänglig för alla med en ramp. Kullerstenarna är borta från
torget och det blir raka och tydliga stråk, säger stadsarkitekten
Bashir Hajo.
flexibelt torg
– Brotorget blir ett flexibelt torg och en plats där det går att
anordna flera evenemang. Här finns också lekplatser för barn
samt fasta bord och stolar som är specialdesignade för Bollnäs.
Nu är det litet upp till fantasin vad som kommer att hända på
Brotorget. Här kan bli stora fester, kanske en kräft- eller surströmmingsskiva? Det finns möjligheter till mindre torghandel
och loppisar. Det kommer också att bli möjligt att koppla sin
smartphone till scenen via Bluetooth och lyssna på sin egen
musik.
– Jag är stolt över att ge torget tillbaka till alla Bollnäsbor
som har längtat efter att få det tillbaka. Nu kan vi börja om
från början. Jag är också väldigt stolt över att 32 arkitektföretag ville vara med i arkitekturtävlingen. Vi valde du ut tre
huvudkandidater och Karavan vann.
– Vi ska nu lämna historien bakom oss och trivas och mötas
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Brotorget har utformats med en öppen och flexibel yta som rymmer aktiviteter som
torghandel, skridskoåkning, konserter, tal, uppträdanden och event.

på Brotorget. Vi går nu vidare och gör fler områden attraktiva
i Bollnäs, till exempel SJ-området, avslutar Bashir Hajo.
Ytterligare etapper ska också utveckla gågatan Västra Stationsgatan och gröna Brogatan.

stadens hjärta
En viktig del av Brotorget är scenen. Den röda scenen fungerar som ett av torgets blickfång och blir en stark symbol att
hänvisa till för den som inte känner staden. Scenen blir torgets
blickfång och utformas utan baksidor, med väggar och tak av
rödtjärade takspån.
Scenens golv av trä gör att den också kan fungera som en
sittplats under tak och en plats för dans och spontana uppträdanden. Scenens södra sida bildar en soltrappa och plats där
man kan sitta flera tillsammans. Scenen är öppen från två håll
med de skira björkarna som fond.
klätt med takspån
– Vi har som underentreprenör till NCC klätt stommen av
scenen på Brotorget med cirka 300 kvm tak- och fasadspån.
Takspån är en gammaldags takbeklädnad och det är en nischad
bransch. Vi är en av de få aktörer som har egen produktion,
säger Björn Klasson, vid Hälsinge Takspån AB i Kilafors.

0278-650014 | www.takspan.se
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Hälsinge Takspån har lång erfarenhet av att tillverka
takspån och har arbetat med det sedan 1960-talet på
samma plats.
– Att använda takspån är en gammal metod som fungerar
ypperligt idag, under förutsättning att man gör det på rätt
sätt. I våra trakter har träbearbetning alltid varit viktigt och
eftersom vi har tillgång till råvaran har vi också blivit duktiga
på att ta hand om den, säger Björn Klasson.

unik byggnad
– Att klä scenbyggnaden med takspån ger en unik byggnad och
jag är väldigt glad att arkitekten valde att använda takspån.
För kommunen i marknadsföringssyfte är det en fördel att
särskilja sig gentemot andra kommunala torg. Det handlar om
en unik byggnad som skiljer sig från mängden. Jag tycker att
det blev jättefint.
– När vi tillverkar takspån används en specifik metod där
det bland annat är väldigt viktigt att ha stående årsringar i dem
för att spånen inte ska kuva sig. Det handlar om traditionsenligt tillverkade takspån där vi använder moderna redskap för
att plocka fram det. Vi spräcker träet på dess egna villkor och
vi får leta väldigt länge bland timret för att få fram den kvalitet
som behövs, avslutar Björn Klasson.
många medverkande
Det finns många entreprenörer och leverantörer i projektet.
NCC Sverige har varit total- och byggnadsentreprenör.
Landskapsarkitekt var Karavan Landskapsarkitekter och
arkitekt Marge Arkitekter. Lingbo Textilinredning levererade
scenfonder i segelduksväv i ljusgrå och svart färg.

Fallskyddsgummi och
konstgräs till lekplatser

Markentreprenör har varit Lennart Hammarströms Trädgårdsanläggningar. Unisport Scandinavia levererade gummibeläggningar till lekplatsen som byggs på Brotorget.
Danfo levererade toalettbyggnad till Brotorget som har
speciella egenskaper för att passa på torget. Byggnaden är en
Tetragon 110 med en HWC och en WC. Fasadpanelen och det
specialdesignade dörrpartiet valdes för att passa in på torget.
Danfos Tetragon är en offentlig toalett som anpassas efter de
förutsättningar som råder och därför passar både för stads- och
landskapsmiljö. Den är flexibel både när det gäller storlek
och utformning.

FAKTA
brotorget bollnäs
Vad: Ombyggnad av Brotorget och
angränsande gator i Bollnäs
Byggherre: Bollnäs kommun
Total- och byggnadsentreprenör: NCC Sverige AB
Landskapsarkitekt: Karavan Landskapsarkitekter AB
Arkitekt: Marge Arkitekter AB
Takspån: Hälsinge Takspån AB
Scenfonder: Lingbo Textilinredning AB
Markentreprenör: Lennart Hammarströms
Trädgårdsanläggningar AB
Gummibeläggningar lekplatsen: Unisport Scandinavia AB
Formgivning av armaturer och möbler: Thomas Bernstrand
Toaletter: Danfo AB
Va-konsult mark: Structor Uppsala AB
Kostnad: Cirka 15 miljoner kronor
Invigning: 10 september 2016
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Kundanpassade toalettlösningar med tillhörande drift och service
Danfo AB, Tel 0587-861 00, info@danfo.com, www.danfo.com
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Johanna skrev
ett brev till Linköpings
kommun och önskade
en hinderbana för
barn i Rydskogen.

Johannas önskade hinderbana är klar
AV THOMAS ANDERSSON
”Jag önskar och skulle vilja att det
fanns en hinderbana i Rydskogen…”
Året var 2013 och Johanna 10 år skrev
ett brev till Linköpings kommun.
Nu är Johannas hinderbana anpassad
för små barn i Ryd verklighet.
– En före detta kollega till mig, landskapsarkitekten Tove Nilsson, var ute
och gick med henne och satte sedan
ihop ett förslag, säger Björn Tjus,
själv landskapsarkitekt på Linköpings
kommun.
Stenar och stockar att gå på utan att
nudda marken, en enkel linbana,
en bom för balansgång, hinder att
klättra över och under…
Johanna illustrerade sina förslag på
hinder med små skisser.
Nu är hinderbanan för yngre barn,
och för den delen också hågade vuxna,
byggd.
– Den är ganska enkel och utformad
efter hennes förslag som en slinga
mellan stammarna i skogen.
Precis som Johanna påpekar i sitt

brev så betonar även Björn Tjus att
hinderbanor som den här med fördel
kan nyttjas av skolan på idrottslektioner
och friluftsdagar.
Hinderbanan som entreprenören
NCC Roads färdigställde i månadsskiftet
augusti/september 2016 är ungefär
300 meter.
– Det är väldigt blandade hinder.
Du kan säga att det blir som en liten
bana för både vuxna och barn, säger
platschef Peter Berger på NCC Roads.

falldämpande skydd
Utformningen av lekplatser och miljöer
för barn – som den nya hinderbanan
i Rydskogen – styrs av en standard och
ett särskilt regelverk med fokus på
säkerhet.
– Du ska till exempel ha lite
falldämpande skydd under. Som sand,
flis eller något annat
Platsen är nära ett befintligt
motionscenter i Ryd med olika slags
träningsmaskiner. Här råder dock en
åldersgräns på 18 år för få använda sig
av motionsanläggning och träningsredskap. Vilket Johanna också påpekade

när hon skrev till kommunen.
– Jag är jättenöjd och tycker att man
har lyckats väldigt bra med att anpassa
hinderbanan till naturen. Det är det
som är det svåra. Lite senare ska
vi komplettera med belysning, säger
Björn Tjus, som gjorde en första inspektion av hinderbanan i slutet av augusti.
Hinderbanan för barn i Ryd är inte
Linköpings första. I sitt brev hänvisar
Johanna till att hon sett en ”rolig”
hinderbana i Vidingsjö.
Det finns även ett utegym i Hackefors
och ytterligare ett gym utomhus är på
gång i höst i Malmslätt.
– Alla ligger i anslutning till
motionsspår, som är en naturlig plats,
säger landskapsarkitekt Björn Tjus
på Linköpings kommun.

FAKTA
Nybyggnad hinderbana i Rydskogen
Byggherre: Linköpings kommun,
kommunledningskontoret
Entreprenör: NCC Roads
Färdigt: september 2016

VÄLKOMMEN TILL WOODWORK AB!
UTEMILJÖ • HOPPKUDDAR • LEKPLATSER

www.woodwork.se
info@woodwork.se
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Biltema utökar containerhanteringen
med ny logistikbyggnad i Halmstad
AV GÖSTA LÖFSTRÖM
MTA Bygg uppför ny logistikanläggning i Halmstads hamn
som ska bli Biltemas Lager 5, ett storlager för containergods.
Den 48.000 kvm stora lagerlokalen ska stå klar i december.
– Det här är den andra lagerbyggnaden vi uppför för Biltema,
säger Rickard Gotting, MTA Byggs platschef vid bygget. Det
påbörjades med förberedande markarbeten i maj 2015 och i
december i år ska anläggningen vara klar. Lagom till semestern hade vi tätt hus och hösten kommer att präglas av arbete
med inredning, installationer och ytskikt på golv.
Det är på uppdrag av Retail Warehouse i Halmstad AB som
MTA Bygg uppför Biltema Lager 5 på den gamla slakteritomten
i kvarteret Oceanen i Halmstads hamn. Lagerbyggnaden får
en bottenyta på 48.000 m2 och en total byggnadsyta på 55.000
m2 inklusive entresolplan. Det blir ett 20-tal lastnings- och
lossningsportar. I projektet ingår utvändiga logistikytor på
ca 20.000 m2 där det utförs markarbeten samt anläggning av
kör- och uppställningsytor. Byggnaden har betongstomme med
prefabricerade betongväggar och plåttak. 40 – 50 personer är
engagerade på byggplatsen, underentreprenörer inräknade.

Sadelvägen 8, Halmstad 035-158890
www.industritak.se

Biltema får ytterligare en logistikbyggnad i Halmstads hamn.
Illustration: Strandberg Arkitekter

Ofta utförs byggprojekt på trånga ytor med följande stora krav
på logistik när det gäller materialtillförsel.
– I det här fallet har vi idealiska och fantastiska
förutsättningar med gott om plats på den gamla slaktertomten,
som också tidigare hyst ett gammalt valsverk, säger
Rickard Gotting.
Biltema har redan en logistikbyggnad vid E6 i Halmstad,
som bland annat hanterar gods som kommer med lastbil från
Europa och Norden, samt två byggnader i Halmstads hamn.
Den tillkommande byggnaden ska hantera containergods som
fraktas med sjöfart. Företaget Retlog AB är Biltemas logistikpartner och växer med Biltemas expansion. Företaget lagerhåller hela Biltemas sortiment och förser samtliga Biltemas
varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland med varor.
Biltema startades 1963 i Linköping som rent postorderföretag. I dag har Biltema fler än 120 varuhus i de nordiska
länderna. MTA Bygg är ett lokalt bygg- och anläggningsföretag
med enheter i Halmstad, Varberg och Helsingborg och verksamhet i hela Halland och norra Skåne. Företaget omsätter
närmare 800 miljoner kronor och har 200 anställda, men
LAGER 5
behöver bli fler.

FAKTA
Nybyggnad av logistiklokaler inom hamnområdet i Halmstad.
Byggherre: Retail Warehouse i Halmstad AB
Hyresgäst: Biltema
Totalentreprenör: MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB
Kontraktsumma: 230 miljoner SEK

Vi levererar fogfritt
betonggolv till Biltema!
www.teqton.com
tel: 042-241755
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BRO
VINJETT

Bygget av en ny bro över järnvägsspåren i Västberga kompliceras av en arbetsplats som är liten och kuperad.

Ny bro över järnvägsspår
i Västberga
kräver avancerat
ställningsbyggande
AV THOMAS ANDERSSON
Bygget av en ny bro över stambanan i Västberga allé i södra
Stockholm pågår samtidigt som spårtrafiken fortsätter.
Något som ställer höga krav på precision och säkerhet.
Den gamla bron över stambanan i Västberga byggdes 1961.
Tung trafik, bussar, personbilar plus gående och cyklister
har trafikerat bron. Stockholms stads beslut att byta ut bron
grundar sig på behovet av ökad säkerhet och framkomlighet.
De inledande sprängningsarbetena avslutades till
sommaren 2016.
En utökad fem meter bred och därmed betydligt säkrare
gång- och cykelbana är ett av flera plusvärden som blir följden
av den nya bron över järnvägsspåren i Västberga. För att uppnå
en sammanhängande trafiklösning med ökad standard för
cyklister och gångtrafikanter anläggs alldeles intill även en ny
gång- och cykelbro över Åbyvägen. Där renoveras den befintliga
bron för motorfordon.
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Spårtrafiken fortgår – med undantag för korta perioder –
samtidigt som arbetet utförs med att riva den hittillsvarande
bron över spåren och installera den nya.
Totalt går åtta spår under bron, varav ett i tunnel.
– Där har det gjorts en bergförstärkning för att kunna
belasta med det nya brofästet, säger projektledare Ida Eklindh
på Stockholms stad, Trafikkontoret.
Arbeten som rör själva spårområdet måste, med hänsyn till
tågtrafiken, dessutom utföras på natten.
– Hade det bara varit mark eller vanlig väg under så hade det
varit lite enklare.
Brobytet i Västberga Allé handlar med andra ord om ett
avancerat infrastrukturprojekt med många faktorer att ta
hänsyn till.
– Den stora utmaningen är logistiken och samordningen
med tågtrafiken, sammanfattar Mats Sjödin, projektchef på
generalentreprenören Hochtief Solutions AG.

bågar istället för pelare
En nyckelentreprenad i sammanhanget är ansvaret för
leverans och montering av arbetsställningar. I Västberga har
Brommaföretaget RSG Ställningar bland annat byggt upp så
kallade hängställningar och svetsplattformar. God framkomlighet, trots liten yta att montera på, ligger i fokus.
Ställningsförtaget har dagligen 6-8 personer på plats för att
hjälpa till att anpassa ställningarna till pågående arbete.
– Det är en liten kuperad plats att jobba på, med långa
och svåra transportleder. Vi har byggt komforttrappor och
gångstråk för att underlätta för personalen att ta sig till

och från de olika arbetsobjekten, berätta Patrik Fernström,
operativ chef på RSG Ställningar.
Den nya bron blir en bågbro med överliggande stålbågar
och vertikala hängare. En jämförelsevis enkel konstruktion
och en brotyp som ansetts estetiskt tilltalande. Dessutom
förhållandevis lätt att underhålla och inspektera.
Bron har levererats av polska Vistal Gdynia, en ledande
tillverkare av stålkonstruktioner på den europeiska
marknaden sedan 1991.
Att en bågbro nu ersätter den tidigare bron med sina pelare
ner i spårområdet är en klar fördel för spårtrafiken.
– Det är också mycket därför som det här broprojektet
genomförs. Blir det urspårningar så finns inte några bropelare
i vägen, konstaterar Ida Eklindh, Trafikkontoret,
Stockholms stad.

FAKTA
Rivning och bygge av ny bro samt renovering av befintlig bro,
Västberga allé, Älvsjö, Stockholm
Brotyp: Bågbro för motorfordon med gång- och cykelbana
över 8 järnvägsspår.
Byggherre: Stockholms Stad, Trafikkontoret
Generalentreprenör: Hochtief Solutions AG
Byggnadsställningar: RSG Ställningar
Stålkonstruktion: Vistal Gdynia
Färdigt: juni 2017
Kostnad: 197 Mkr
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VI BYGGER INFRA-SVERIGE

LEVERANTÖRSREGISTER

LYFTUTRUSTNING
SVERO LIFTING AB

SOPKÄRL
EWF.SE
www.ewf.se

BigBelly Solar är ett solcellsdrivet sopkärl
som återanvänder sin energi till komprimering
av sopor för att reducera antalet tömningar.
Systemet gör stora besparingar för kommuner,
skolor och verksamheter i hela världen via
insamlingskostnader som minskas radikalt.
Systemet är utrustat med fyllnadsnivåer som
meddelar när tunnan bör tömmas.

BEST-ARBETEN
HANELL ENTREPRENAD
www.hanelle.se

Hanell Entreprenad AB är ett nytänkande
företag inom järnvägssektorn som utför
byggnationer, underhåll och besiktning av
trafikverket, SL och privata aktörers
fasta anläggningar.

VÄGMÅLNING
NORDIC ROADS
www.nordicroads.se

r stolt leverantör av
tformsutrustning till Saltsjöbanan.
UTEMÖBLER
k SL!
TEAM TEJBRANT
www.teamtejbrant.se

mmen att se
hela
vårt utbud
Team
Tejbrant
är ettpå
ledande internationellt
.teamtejbrant.se.
ossmed
på 08-505
230 00
företag Kontakta
för produkter
framstående
form
för det offentliga rummet.
nativt maila och
oss funktion
på info@teamtejbrant.se
Möjligheternas
utemöbler
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Nordic Road Marking AB, eller Nordic Roads
som vi kallar oss, är en ny aktör i vägmålningsbranschen men med gedigen, samlad kunskap
och erfarenhet. Tillsammans utför vi målningsentreprenader av högsta kvalitet till våra
kunder i Sveriges norra delar. Vår målsättning
är att medarbetare och kunder ska få den
högsta tänkbara servicen och vi strävar alltid
efter långsiktiga relationer.

BLÄSTRING
SVB – SAND & VATTENBLÄST AB
www.svb-tyringe.com

Sand & Vattenbläst AB levererar ett omfattande utbud av sanerings-, bygg- och måleriarbeten med material från ledande leverantörer.
SVB arbetar med en modern maskinpark och
samtliga anställda är utbildade och certifierade inom sina respektive arbetsområden.
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KALENDARIUM

Svenska mässan

SEPTEMBER

OKTOBER

entreprenad expo
Entreprenad Expo är en mässa för dig som vill nå ut inom branschen.
Arbetar du med maskin inom bygg- och anläggning eller mark- och
grönytor? Då får du chansen att träffa kollegor och knyta nya kontakter.
1-3 september Åbytravet,
8-10 september Borgeby

persontrafik
Spännande nyheter och miljösmarta lösningar. På Persontrafik 2016 presenteras senaste nytt bland fordon, teknik, miljö, säkerhet, service m.m.
18-20 oktober
Svenska Mässan

va-mässan
På VA-sektorns viktigaste mötesplats träffas användarna i form av
kommunal VA-sektor och industri med producenter av utrustning
och tjänster inom t ex vattenrening, distribution, IT, mät-, styr- och
reglerteknik, drift, underhåll, forskning, konsultation m.fl. områden.
Arrangeras parallellt med Fjärrvärmemässan och
Elmia Avfall & Återvinning.
27-29 september
Elmia
demcon
Välkommen till Nordens största demoleringsmässa. Fokus ligger som
vanligt på rivning, betonghåltagning, sanering, återvinning, hantering av
damm och slam, vattenbilning och mycket mera.
29-30 september
InfraCity, Upplands Väsby

skydd
Nordens största och viktigaste mässa för säkerhetsbranschen. Arrangeras parallellt med Nordic Safety Expo.
25-27 oktober
Stockholmsmässan

NOVEMBER
logistik & transport
Logistik är en förutsättning för att vår värld ska fungera.
Utan den stannar både samhället och näringslivet. Rätt planerad
ger den affärsnytta och stärkt konkurrenskraft. Det är därför
Logistik & Transport är en viktig mötesplats.
16-17 november
Svenska Mässan
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FOSSILFRITT

Var god gör en u-sväng
AV THERESE ZÄTTERQVIST
Bilförsäljningen ökar. Nästan varje
månad slås nya rekord i nyregistrering av personbilar och lätta lastbilar.
Oroväckande, eftersom så få av de nya
bilarna uppfyller politikens mål om
fossiloberoende. För att nå målet
måste tempot i omställningen öka.
Sju av riksdagens åtta partier står
bakom målet att nå en fossiloberoende
fordonsflotta till år 2030. Miljömålsberedningen konkretiserade i juni 2016
målet till 70 % minskad klimatpåverkan
från transportsektorn från 2010
till 2030.

miljöbilarna backar
Hittills i år har miljöbilsandelen
minskat jämfört med 2015. Laddhybriderna blir dock allt fler medan färre
väljer att köpa de renodlade elbilarna.
Supermiljöbilar, vilket i praktiken
innebär laddbara bilar, har ökat med så
mycket som 87 % de senaste tolv
månaderna, och januari till juli i år
nyregistrerades 6 713 supermiljöbilar
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mot 3 937 samma period förra året.
Men ökningen består helt av
laddhybrider, som nu dominerar
supermiljöbilssegmentet. På miljöbilarnas topp-10 finns två laddhybrider
men ingen elbil. Utveckling är problematisk eftersom laddhybrider till en stor
del körs på fossila drivmedel, det menar
2030-sekretariatet som följer målet om
att nå en fossilfri fordonsflotta samt
nyregistreringen av bilar.

troliga skäl
Troliga skäl till utvecklingen kan vara
att miljöfokus inom bilsektorn är
ensidigt inställd på supermiljöbilarna,
medan miljöbilarna sällan diskuteras.
Samtidigt har bilar på förnybara drivmedel (etanol och gas), som typiskt är
miljöbilsklassade, i stort sett försvunnit
från marknaden. Skattehöjningen på
framför allt E85 försvårade ytterligare
för förnybara drivmedel. Därtill har
drivmedelspriset sjunkit vilket minskat
intresset för snåla bilar.
Rena elbilar är också mer beroende
av laddinfrastruktur än laddhybrider,
vilken behöver fortsatt utbyggnad,

både vad gäller snabb- och
destinationsladdare.
För att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta måste tempot
i omställningen öka. Bland annat
finns förslag på så kallad Bonus-Malus
beskattning, där beskattning sker
utifrån faktisk miljöpåverkan i A-G-steg
som för vitvaror. Klimatnyttan med förnybara drivmedel bör på ett bättre sätt
tillgodoräknas de bilar som använder
dessa, medan de faktiska utsläppen från
laddhybrider behöver följas upp
noggrannare.
Dessutom måste vi mer aktivt
stimulera andra alternativ. Bilpool,
kollektivtrafik och distansarbete är alla
åtgärder som behöver stimuleras
för att minska beroendet av egen bil.
Vi får inte heller vara rädda för att
ställa krav på de som kör bil. Den som
får förmåner för t.ex. en laddhybrid eller
gasbil får också ladda bilen respektive
tanka med gas, vilket bör kunna följas
upp ungefär som andra förmåner man
som skattebetalare kan få.

Tunnelsprängning?
Kontakta oss för mera
information om ATC!

Med våra resurser har du rätt
verktyg för optimal tunneldrivning!
Sprängteknik i framkant!

• Sprängämne
• Tändmedel
• Tillbehör
• Sprängteknink
• Lager
• Leveranser/Distribution

www.austinpowder.se

POSTTIDNING B
STORDÅHD KOMMUNIKATION AB
BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM
ANNONS

Återlämna era använda mattor från Thorns.

THORNS INTRODUCERAR
SPRÄNGMATTOR MED ÅTERTAG
Vi förstärker vår miljöprofil och tar fullt producentansvar för våra mattor.
Det innebär att vi återtar förbrukade mattor för recycling.
Vår kostnad för detta ingår i vårt pris för avtalskunder.

MILJÖANSVAR FÖR AVFALL

VAD BLIR DET AV SPRÄNGMATTORNA?

En förbrukad sprängmatta innehåller brännbart material,
gummi och stål. Den får inte deponeras i naturen utan måste
tas om hand. Avfallstrappan talar om hur:
5. DEPONERA I sista hand deponering
på en soptipp

4. UTVINNA ENERGI Brännbart avfall är

en resurs för energiutvinning

3. ÅTERVINNA MATERIAL Råvaror som kan återvinnas
sparar stora resurser

2. ÅTERANVÄNDA Allt avfall ska i så hög grad

STÅL
GUMMI
GRANULAT

ATLAS
VÄGBANK
ATLAS
EMBANKMENT

som möjligt återanvändas

1. FÖREBYGGA UPPKOMST Genom olika styrmedel

ska mängden avfall minimeras

Avtalskunder hos Thorns får problemet löst på bästa sätt.

Thorns i Virserum har försett Sveriges bergsprängare med
sprängmattor i mer än 20 år. En allt oftare återkommande fråga från
kunderna är. ”Vad ska vi göra med de förbrukade sprängmattorna?”

THORNS VÄG- OCH VÄGSKYDD
Atlas vägbank – 100 m väg över sankmark, byggs på en dag och klarar timmerbilen! Se video på: https://youtu.be/h5icadyq5dg
Thorns vägskydd skyddar vägen och vägbanken från skador och underlättar forcering av diken och andra hinder.
Vägskyddet är tillverkat av dubbla lager slitbanor från lastbilsdäck, som sammanfogats med 13 mm vajer. Mattan finns i
storlekar från 3x4 m till 3x6 m.

THORNS TAR FRIVILLIGT
PRODUCENTANSVAR
Från och med 2016 inför Thorns återtag av
sprängmattor. Symbolen är

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA
Michael Thorn, Håkan Halje
Thorns i Virserum AB
Tel 0495-302 05
0702-15 11 04, 0705-20 31 62
thorns@virserum.se

wwww.sprangmattor.se

