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Vi bygger och rustar upp

framtidens Uppsala

Bra förutsättningar för vård, skola, omsorg och ett personligt
boende tycker vi på ByggConstruct är viktigt. Genom ordning
och reda, bra arbetsmiljö och miljövänligare val skapar vi bättre
förutsättningar för ett hållbart samhälle.

ByggConstruct AB grundades 1994 och är ett av Upplands större
ägarledda byggföretag med drygt 80 anställda. Vi har specialiserat oss
på stora ROT-entreprenader inom vård, skola och bostäder. Några av
våra beställare är; HSB, Riksbyggen, Sigtunahem, Uppsala kommun,
Landstinget i Uppsala Län m.fl. På uppdrag har vi under den senaste
tiden byggt och renoverat bl.a. hundratals lägenheter i Uppsala och
Enköping, Heidenstams skola, ca 700 lägenheter i Märsta, en klimat-
smart förskola i Almunge, ett nytt vårdhemsboende i Märsta med 46
lägenheter, kraft- och försörjningsanläggningar samt hela vårdplan på
Akademiska sjukhuset.

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS
ByggConstruct är med i det första projektet, den omfattande renover-
ingen av Hus 85, av Framtidens Akademiska Sjukhus (FAS) som pågår
till 2020. I uppdraget är vi med och sätter standarden för hur resterande
om- och nybyggnationer kommer att utföras!

BYGGSERVICE
En annan viktig del av vår verksamhet är Byggservice, där löpande
renoveringar och anpassningar till större fastighetsägare med ram-
och årsavtal är den stora delen.

SÄKRA BYGGEN
Uppdragen utförs till överenskommen kvalitet, med egna yrkesstolta
hantverkare. Vi är certifierade efter branschens kvalitetssystem BF9K,
och har dokumenterade processer för kvalité, miljö och arbetsmiljö.
ByggConstruct är aktiva i att skapa ordning och reda på våra arbets-
platser och inom byggbranschen och tillämpar ID 06.
ByggConstruct har högsta kreditvärdighet (AAA) och vi arbetar gärna i
utökad samverkan, så kallad partnering, med våra beställare.

SÖK TILL BYGGPROGRAMMET PÅ NÅGON
AV REGIONENS GYMNASIESKOLOR
• UPPSALA: Bolandsgymnasiet,

Yrkesplugget och
Praktiska Gymnasiet

• ENKÖPING: Westerlundska gymnasiet
• TIERP: Högbergsskolan
• NORRTÄLJE: Rodengymnasiet
• HALLSTAVIK: Carl Wahren Gymnasium
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För det första kunde vi konstatera att Sveriges
Byggindustriers senaste prognos slår fast att Upp-

sala län har den mest positiva utvecklingen i
landet vad gäller byggande. Det byggs flera bo-
städer än på länge i flera av länets kommu-
ner. Dessutom är en rad andra stora projekt
igång. Enbart Akademiska sjukhuset i Upp-
sala bygger för drygt 6 miljarder kronor un-
der en sjuårsperiod.

För det andra har branschen gjort en upp-
följning på alla elever som gick ut Bygg-
programmet i somras. Hela sju av tio har
redan fått byggjobb eller pluggar vidare.

För det tredje konstaterade vi att sko-
lorna har en hel del på gång angående ut-
bildningsformer och ökad kvalité. Nästan
alla skolor i länet är branschrekommen-
derade, vilket betyder att de lever upp till
branschens krav och samtidigt erbjuder
eleverna möjligheten till fortsatta studier
på högskolan.

Allt detta sammantaget gör att BYN ser mycket positivt på
framtiden för de ungdomar som väljer byggutbildningen.
Men oavsett det jobbar vi vidare med att ytterligare stär-
ka samarbetet mellan branschen och skolorna. Vi tror att
bra samarbete leder till att fler vill gå byggutbildningar
och att möjligheterna till jobb efter skolan ökar. Tycker
du det låter intressant, se vår annons nedan.

Fotnot: I Byggnadsindustrins Yrkesnämnd – BYN – sam-
verkar Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentrepre-
nörerna och Service- och kommunikationsfacket (SEKO)
Väg&Ban.

Produktion: Insert Media
Form: UNiT

Tryck: Pressgrannar
Omslagsfoto: Johan Wahlgren

För information om kundtidningar kontakta:
Patric Salmonsson, 018-478 10 73
patric.salmonsson@insert-media.se
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Anders Ragnarsson, Sveriges Byggindustrier Uppsala

Bengt Westman, Byggnads Mälardalen

Innehållet i denna bilaga har tagits fram i samarbete mellan BBIS och Insert Media.

”Den ljusnande
framtid är vår”

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd – BYN – hade
lärarkonferens i oktober. Lärare från länets
alla sju gymnasieskolor med byggprogram kom
och diskuterade framtidsfrågor med oss.
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Åtråvärda glasmiljöer

Glasets möjligheter är fantastiska. Det skänker oss ljuset men kan även användas som
inredning och för att förlänga sommaren. Vi på Ryds är verkliga mästare inom området.
Riktiga glasmästare!

Fo
to
:S
ch
üc
o
In
te
rn
at
io
na
lK
G

P
ro
du
kt
io
n:
w
w
w
.la
j.s
e

###*R ###*R

NOLLTOLERANS
Facket och arbetsgivarna är överens

– arbetsskadorna ska bort

En högst ordinär tisdags-
morgon i början av novem-
ber händer åter igen ändå
det som inte får hända. Ett
50-ton tung betongblock ra-
sar på ett bygge i Hjortha-
gen i Stockholm. Det mot-
svarar vikten av mer än tju-
gofem Volvo XC70. Två liv
släcks omedelbart. En tred-
je person förs allvarligt ska-
dad till sjukhus.

Byggarbetsplatsen, ett
nytt kraftvärmeverk, stängs
tillfälligt av Arbetsmiljöver-
ket. Veckorna före olyckan
har arbetet pågått ”dygnet
runt”, med totalt 800 bygg-
nadsarbetare, enligt ener-
gibolaget Fortums hemsi-

da. Det är Fortum som står
bakom bygget som är upp-
delat i flera arbetsplatser.

Johan Lindholm, Bygg-
nadsarbetarförbundets,
Byggnads, ordförande, lå-
ter både uppgiven och arg
när Sveriges Radio inter-
vjuar honom om olyckan.
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Det saknades kollektivav-
tal på den del av arbets-
platsen där olyckan skedde,
och därför har exempelvis
inte Byggnads inspekterat
säkerheten.

– Man kan inte ha den
här vilda västern på en ar-
betsplats, säger han.

”Vadmenar dumed det?”
frågar radiojournalisten.

– Att människor ska gå
otrygga till jobbet och inte
vara säkra på att de kommer
hem på kvällen. Att utsätta
sig för den här situationen
i sitt dagliga arbete, det är
inte acceptabelt, säger Jo-
han Lindholm.

Arbetsskadorna minskar
på svenska byggarbetsplat-
ser. Det har de gjort under
lång tid. Även dödsolyckor-
na har sjunkit, men det om-
kom ändå sju personer för-
ra året i byggolyckor i Sve-
rige. Totalt har antalet ar-
betsolyckor, även de med
icke-dödlig utgång halverats
sedan mitten på 1990-talet.

Arbetssjukdomarna, ex-
empelvis sjukdomar som
orsakats av belastningsfak-
torer, kemiska ämnen, bul-

ler, vibrationer eller socia-
la och organisatoriska för-
hållanden, harminskatmed
75 procent i byggbranschen.

– Utvecklingen går åt
rätt håll, men det duger
inte. Det är fortfarande för
många som skadar sig och
blir sjuka på jobbet i bygg-
branschen, säger Patrik Ja-
kobsson, Arbetsmiljörådgi-
vare på Sveriges Byggindu-
strier, BI, i Uppsala.

Han sitter i ett konfe-
rensrum på sitt kontor i
centrala Uppsala tillsam-
mans med Christer Lind-
ström, arbetsmiljöombud
och regionalt huvudskydds-
ombud för Byggnads i Upp-
sala/Mälardalen. De känner
varandra väl och samarbe-
tar nära och intensivt för att
öka arbetsmiljösäkerheten i
byggbranschen i regionen.

– Ibland har Sveriges

Byggindustrier och Bygg-
nads olika åsikter om saker
och ting, men när det gäl-
ler arbetsmiljö och säkerhet
tycker vi lika. Det ska vara
säkert att gå till jobbet även
för byggnadsarbetare, säger
Christer Lindström.

– Det finns en atti-
tyd både i delar av bran-
schen och samhället som
stör mig. Den säger att lite
olyckor och förslitningsska-
dor får vi räkna med i en
så farlig och tung bransch
som byggbranschen. Det är
struntprat. Jag kan inte se
någon anledning att accep-
tera varken olyckor eller
arbetssjukdomar på bygg-
arbetsplatser. De går att fö-
rebygga, säger Patrik Ja-
kobsson som bland annat

Forts nästa sida

I november tog ett 50-ton tungt betongblock två
byggnadsarbetares liv i en olycka som enligt Bygg-
nads hade gått att förebygga. Tillsammans med Sve-
riges Byggindustrier storsatsar de mot olyckorna.

Säkerhet är alltid
ledningens ansvar
Patrik Jakobsson, Sveriges Byggindustrier

– Jag kan inte se någon anledning att acceptera varken
olyckor eller arbetssjukdomar, säger Patrik Jakobsson.
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är ute på företag för att in-
formerar om hur man job-
barmed arbetsmiljö och sä-
kerhet i praktiken.

– Intresset är enormt, sä-
ger han.

För Byggnads har arbets-
miljö och säkerhet alltid
stått i fokus, det handlar i
slutändan om deras medar-
betares väl och ve. Och för
några sedan drog Sveriges
Byggindustrier tillsammans
med fjorton andra organisa-
tioner igång ett nytt arbete
för att belysa säkerhetsfrå-
gor. ”En säker arbetsplats”
heter satsningen som tar
avstamp i en nollvision
när det gäller arbetsskador
på byggarbetsplatser. Un-
der en femårsperiod satsar
Sveriges Byggindustrier 50
miljoner kronor för att öka
medvetenheten om säker-
hets- och arbetsmiljörisker
på byggen, och för att för-
ändra attityder.

En nollvision, är det rea-
listiskt?
– Självklart, säger Patrik Ja-
kobsson.

– Om 70 procent av olyck-
orna går att förebygga, var-
för inte alla? Ska vi välja ut
några skador som är okej?
Exempelvis att folk blir
utslitna i axlarna, trots
att vi vet att även det går
att undvika med de ergo-
nomiska hjälpmedel och
den kunskap om kroppen
vi har idag, säger Christer
Lindström.

I oktober diskuterades
säkerhet i byggbranschen
på Nordic Safety Expo på
Stockholmsmässan. Pa-
neldeltagarna – bland an-
nat Ola Månsson, vd Sve-
riges Byggindustrier, Jo-
han Lindholm, ordförande
Byggnads och Håkan Ols-
son, chef för Inspektions-
avdelningen hos Arbets-
miljöverket – var överens
om att arbetsmiljösäkerhet
är en ledningsfråga och att
det behövs en attitydför-
ändring i inställningen till
arbetsskador i byggbran-
schen.

– Säkerhet är alltid led-
ningens ansvar. Uppifrån
och nermåste företag prän-
ta in att säkerheten all-
tid går först. Ibland tar det
längre tid att jobba säkert,
man kanske måste vänta på
försenade ställningsbygga-
re. Då måste arbetsledarna
och medarbetarna ute på
byggena känna att de har
ledningens stöd. Att företa-
gets inställning är att det är
bättre att bygget blir förse-
nat än att någon skadar sig,
säger Patrik Jakobsson.

Det finns goda exempel,
flera byggbolag har dras-
tiskt minskat olyckorna

Totalt har antalet arbetsolyckor i byggbranschen
halverats sedanmitten på 1990-talet.

Forts från
föregående sida

Det är lika illa
som att klippa
till någon.
Christer Lindström,
Byggnads

och skadorna. Byggkon-
cernen Skanska har till ex-
empel de senaste sex åren
minskat antalet olyckor
med mer än 50 procent
genom sitt arbetsmiljöar-
bete. När de 2010 bestäm-
de att alla som befinner sig
på ett Skanskabygge för-
utom varselkläder, hjälm,
skyddsskor och handskar
även ska ha skyddsglasö-
gon sjönk antalet ögonska-
dor från tretton året innan
till endast tre.

– Skanska har inte bara
infört en lista med krav,
utan talar ständigt och jämt
om vikten av att tänka på
säkerhet och att innan var-
je arbetsmoment göra ris-
kanalyser. Steg för steg för-
ändrar de säkerhetskultu-
ren på sina byggen, säger
Patrik Jakobsson.

Christer Lindström nick-
ar instämmande.

Behövs det ny
lagstiftning?
– Det är svårt att säga. Inte
nödvändigtvis. Däremot
måste vi bli bättre på att
se till att alla på markna-
den följer den lagstiftning
som finns. Vi på Byggnads
kontrollerar de byggen där
det finns kollektivavtal med
oss. Sveriges Byggindustrier
kontrollerar att deras med-
lemsföretag lever upp till
reglerna. Men övriga, och
det är ganska många byg-
gen, är det Arbetsmiljöver-
ket som inspekterar. I mina
ögon har de för lite resurser
för att klara den uppgiften,
säger Christer Lindström.

Så ser Christer Lind-
ström plötsligt lite arg ut.
Han tillägger:

– Kanske skulle det inte
skadamed lite nya lagar. Jag
tycker att det ska likställas
med misshandel varje gång

en arbetsledarens ber en
medarbetare att använda
en vibrerande maskin läng-
re tid än vad som är tillå-
tet. Vi vet att arbetsskador-
na kommer som ett brev på
posten närman gör det. Det
är lika illa som att klippa till
någon, säger han.

– Skador beror väldigt
sällan på oförutsägbara
olyckshändelser. De kom-
mer i miljöer där det är okej
att kompromissa med sä-
kerheten, där man inte föl-
jer de regler och föreskrif-
ter som finns. Det är också
därför jag är övertygad om
att vi kan nå nollvisionen,
säger Patrik Jakobsson.

TextMarie-Louise Olsen
Foto Johan Wahlgren

NCC´s lilla tysta
”Tysta boken” är en kort bok i lagom fickformat som utan att använda ett
enda skrivet ord går igen det mesta man behöver veta om säkerhet på bygge.
Det är byggföretaget NCC som tagit fram boken, men nu trycks den i nya upp-
lagor som ska delas ut i branschen, bland annat till alla BI:s medlemsföretag.
Eftersom boken helt saknar text kan alla på en byggarbetsplats använda den,
oberoende av vilket språk de talar.

Sedan 2011 har olyckorna på NCC:s arbetsplatser minskat med 40 procent, del-
vis tack vare Tysta boken.

ast tyaills l´CCN

Christer Lindström, Byggnads, och Patrik Jakobsson, Sveriges Byggindustrier, är ofta ute tillsammans för att tala om säkerhet. Man har ett nära och gott samarbete med
många av byggherrarna.”Byggnads och Sveriges Byggindustrier kan tycka olika om en hel del, men när det gäller säkerhet är vi rörande överens, säger Christer Lindström.
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Hela 500 hantverkare hade nominerats till
årets Isabellestipendium, grundat av inre-
daren och tv-kändisen Isabelle McAllister.
Isabellestipendiet är Sveriges första hant-
verksstipendium för kvinnor.
Vann gjorde 25-åriga snickaren Emme-

lie Renlund. Hon är bland annat den för-
sta kvinnan någonsin i Byggnads förbunds-
styrelse.
Så här sa hon i en intervjumed Rättvise-

förmedlingen, som delar ut priset.

Hej Emmelie och stort grattis till
stipendiet! Hur känns det?
– För mig betyder stipendiet oerhört

mycket, jag tycker det är fantastiskt att ni
lyfter fram och uppmärksammar duktiga
kvinnliga byggnadsarbetare för det finns
otroligt många i vårt land som inte får ta

den plats de förtjänar. Jag hoppas att det-
ta så småningom kommer öppna upp för
kvinnor i byggbranschen. Förmig känns det
som en bekräftelse att jag jobbar i rätt rikt-
ning och det innebär att jag kommer fort-
sätta min kamp för en mer jämlik bygg-
bransch.

Hur tänker du kring (o)jämställdheten
i byggbranschen?
– Jämställdheten i byggbranschenmåste

definitivt bli bättre. Vi kvinnor har till ex-
empel mycket svårare för att få jobb och
där ligger mycket ansvar hos arbetsgivar-
na. Det ska vara naturligt för tjejer att väl-
ja byggprogrammet på gymnasiet utan att
bli ifrågasätta.

Läs mer på isabellestipendiet.se

Svenska staten förlorar varje år mångmil-
jardbelopp i form av bland annat minska-
de skatteintäckter vid svartjobb. Även om
svartjobben har minskat kraftigt i bygg-
branschen sedan ROT-avdraget infördes,
är svartjobb fortfarande relativt vanligt.
Nu är det inte nödvändigtvis statens för-

lorade skatteintäkter som gör att Bygg-
bransch i Samverkan, BBIS, nu samarbe-
tarmed Skatteverket, Ekobrottsmyndighe-
ten och Arbetsförmedlingen för att mins-
ka det ekonomiska fusket i byggbranschen.
I BBIS ingår både fack- och arbetsgivar-
organisationer.
För individen handlar det om stora ris-

ker eftersom svartjobb inte ger den anställ-
ningstrygghet som följermed en vit anställ-
ning. Den som jobbar svart saknar ofta för-

säkring och får sällan sjukersättning, och
det kan få stora och livslånga ekonomiska
konsekvenser vid en arbetsskada.
Det handlar också om att svartjobbande

företag genom exempelvis lönedumpning,
oreglerade arbetstider och dålig arbetsmil-
jö inte konkurrerar på lika villkor som fö-
retag som följer lagar och regler.
I Uppland besöker BBIS bland annat

gymnasieskolornas yrkeprogram med in-
riktningar mot bygg, VVS, el och måleri
för att informera om riskerna med att job-
ba svart. Man har också tagit fram ett ma-
terial för skolor och elever som sätta sig in
i problemen.

Läs mer på www.renbyggbransch.nu

Emmelie Renlund är 25 år och första kvinnan i
fackförbundet Byggnads förbundsstyrelse.

Snabba Cash – i det här fallet svarta löner – har
sin lockelse. Men nu får gymnasieelever på väg
att ta studenten också veta om riskerna bakom
svartjobben i byggbranschen.

Snickare blev årets
Isabellestipendiat

– kan bli dyra

SNABBA
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STORMTRIVS
PÅ JOBBET

Byggnadsarbetare trivs bäst av alla på jobbet

Byggnads och Sveriges
Byggindustrier är på strids-
stigen mot olyckor och ar-
betsskador i byggbran-
schen. Det behövs. Samti-
digt visar flera undersök-
ningar att de som arbetar i
branschen redan idag trivs
och mår bättre än de flesta
andra på jobbet.
Enligt exempelvis Jobb-

hälsobarometern, ett om-
fattande trivsel- och hälso-
index från Sveriges Före-
tagshälsor, ger medarbeta-
re i byggbranschen sina ar-
betsförhållanden högre be-
tyg än medarbetare i någon
annan bransch.
Undersökningen väger

samman en rad faktorer,
från arbetsbelastning och
fysisk arbetsmiljö (ergono-
mi, belysning, damm och
bland annat buller), till hur
medarbetarna upplever att
arbetsplatsen hanterar kon-
flikter, hur motiverade de
känner sig i jobbet, upplevd
sjukfrånvaro och bland an-
nat stress.
– Jag är inte förvånad

över resultatet, säger Lars
Hjalmarson, vd Sveriges
Företagshälsor.
– De problem som över

lag ökar mest på arbets-
marknaden som helhet är
framför allt kopplade till
psykosociala arbetsmiljö-

problem. På de områdena
verkar byggbranschen lig-
ga bra till. Vi arbetar just
nu med nästa upplaga av
indexet, det ska bli intres-
sant att se om trenden hål-
ler i sig, säger Lars Hjal-
marson.

Färre förtids-
pensioneringar
Förvånad är inte heller
Björn Samuelsson, profes-
sor i arbetsvetenskap vid
Luleå tekniska universi-
tet och arbetsmiljöexpert
vid Sveriges Byggindustri-
er. Han har i mer än tio år
samlat och analyserat statis-
tik kopplad till arbetsmiljön
i byggbranschen och me-
nar att bilden av byggbran-
schen hos gemene man är
förlegad.
– Det är en bransch med

höga löner, generellt sett
bra arbetstider och goda

arbetsvillkor, säger Björn
Samuelsson.
Byggnadsarbetare har

exempelvis en ingångslön
efter lärlingstiden som ofta
ligger över en sjuksköter-
skas slutlön.
Men att byggbranschen

är populär bland sina med-
arbetare tror Björn Sam-
uelsson också handlar om
arbetsuppgifterna i sig.
– Byggyrkena har stort

utrymme för kreativitet och
skapande. Många säger att
de upplever att de varje dag
får användning av sina kun-
skaper och uppskattas för
sin yrkesskicklighet. Sånt
ger tillfredsställelse, säger
Björn Samuelsson.
Han påpekar att bygg-

nadsarbetare inte bara upp-
lever sig vara friska, utan att
de faktiskt är sjukskrivna
mindre än genomsnittet i
det privata näringslivet.

– Framför allt verkar
byggnadsarbetare må bätt-
re än personer som arbetar
på kontor, säger Björn Sam-
uelsson.
Förra året var sjukfrån-

varon 3,4 procent bland
män i byggbranschen jäm-
fört med 3,6 procent i övrig
privat sektor. Bland offent-
liganställda inom exempel-
vis vård och omsorg är sjuk-
skrivningar ännu vanligare.
– En vanlig skröna är att

byggbranschen är överre-
presenterad när det gäl-
ler förtidspensioneringar.
Det är inte sant. Byggbran-
schen ligger under genom-
snittet även på det områ-
det. Förtidspensioneringar
är till exempel dubbelt så
vanligt bland personer som
har rena kontorsarbeten,
säger Björn Samuelsson.

TextMarie-Louise Olsen

Det är kanske inte så konstigt att
byggnadsarbetare trivs på jobbet. De
tjänar mer än de flesta och är sjuk-
skrivna mindre än genomsnittet.

Höga löner, ge-
nerellt sett bra
arbetstider och
goda arbets-
villkor.
Björn Samuelsson

Upplevd egen hälsostatus i olika yrkeskategorier.
Vägt index där 10,0 är max utifrån ett antal frågor.
KÄLLA: JOBBHÄLSOBAROMETERN

Jobbhälsoindex – hur
mår och trivs de anställda
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Vattenavrinning, hängrännor, stuprör, etc
Renovering av äldre byggnaders tak
Bäcklösavägen 1-3, Uppsala 018-10 55 30
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jö inte konkurrerar på lika villkor som fö-
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riktningar mot bygg, VVS, el och måleri
för att informera om riskerna med att job-
ba svart. Man har också tagit fram ett ma-
terial för skolor och elever som sätta sig in
i problemen.

Läs mer på www.renbyggbransch.nu

Emmelie Renlund är 25 år och första kvinnan i
fackförbundet Byggnads förbundsstyrelse.

Snabba Cash – i det här fallet svarta löner – har
sin lockelse. Men nu får gymnasieelever på väg
att ta studenten också veta om riskerna bakom
svartjobben i byggbranschen.

Snickare blev årets
Isabellestipendiat

– kan bli dyra

SNABBA
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STORMTRIVS
PÅ JOBBET

Byggnadsarbetare trivs bäst av alla på jobbet

Byggnads och Sveriges
Byggindustrier är på strids-
stigen mot olyckor och ar-
betsskador i byggbran-
schen. Det behövs. Samti-
digt visar flera undersök-
ningar att de som arbetar i
branschen redan idag trivs
och mår bättre än de flesta
andra på jobbet.
Enligt exempelvis Jobb-

hälsobarometern, ett om-
fattande trivsel- och hälso-
index från Sveriges Före-
tagshälsor, ger medarbeta-
re i byggbranschen sina ar-
betsförhållanden högre be-
tyg än medarbetare i någon
annan bransch.
Undersökningen väger

samman en rad faktorer,
från arbetsbelastning och
fysisk arbetsmiljö (ergono-
mi, belysning, damm och
bland annat buller), till hur
medarbetarna upplever att
arbetsplatsen hanterar kon-
flikter, hur motiverade de
känner sig i jobbet, upplevd
sjukfrånvaro och bland an-
nat stress.
– Jag är inte förvånad

över resultatet, säger Lars
Hjalmarson, vd Sveriges
Företagshälsor.
– De problem som över

lag ökar mest på arbets-
marknaden som helhet är
framför allt kopplade till
psykosociala arbetsmiljö-

problem. På de områdena
verkar byggbranschen lig-
ga bra till. Vi arbetar just
nu med nästa upplaga av
indexet, det ska bli intres-
sant att se om trenden hål-
ler i sig, säger Lars Hjal-
marson.

Färre förtids-
pensioneringar
Förvånad är inte heller
Björn Samuelsson, profes-
sor i arbetsvetenskap vid
Luleå tekniska universi-
tet och arbetsmiljöexpert
vid Sveriges Byggindustri-
er. Han har i mer än tio år
samlat och analyserat statis-
tik kopplad till arbetsmiljön
i byggbranschen och me-
nar att bilden av byggbran-
schen hos gemene man är
förlegad.
– Det är en bransch med

höga löner, generellt sett
bra arbetstider och goda

arbetsvillkor, säger Björn
Samuelsson.
Byggnadsarbetare har

exempelvis en ingångslön
efter lärlingstiden som ofta
ligger över en sjuksköter-
skas slutlön.
Men att byggbranschen

är populär bland sina med-
arbetare tror Björn Sam-
uelsson också handlar om
arbetsuppgifterna i sig.
– Byggyrkena har stort

utrymme för kreativitet och
skapande. Många säger att
de upplever att de varje dag
får användning av sina kun-
skaper och uppskattas för
sin yrkesskicklighet. Sånt
ger tillfredsställelse, säger
Björn Samuelsson.
Han påpekar att bygg-

nadsarbetare inte bara upp-
lever sig vara friska, utan att
de faktiskt är sjukskrivna
mindre än genomsnittet i
det privata näringslivet.

– Framför allt verkar
byggnadsarbetare må bätt-
re än personer som arbetar
på kontor, säger Björn Sam-
uelsson.
Förra året var sjukfrån-

varon 3,4 procent bland
män i byggbranschen jäm-
fört med 3,6 procent i övrig
privat sektor. Bland offent-
liganställda inom exempel-
vis vård och omsorg är sjuk-
skrivningar ännu vanligare.
– En vanlig skröna är att

byggbranschen är överre-
presenterad när det gäl-
ler förtidspensioneringar.
Det är inte sant. Byggbran-
schen ligger under genom-
snittet även på det områ-
det. Förtidspensioneringar
är till exempel dubbelt så
vanligt bland personer som
har rena kontorsarbeten,
säger Björn Samuelsson.

TextMarie-Louise Olsen

Det är kanske inte så konstigt att
byggnadsarbetare trivs på jobbet. De
tjänar mer än de flesta och är sjuk-
skrivna mindre än genomsnittet.

Höga löner, ge-
nerellt sett bra
arbetstider och
goda arbets-
villkor.
Björn Samuelsson

Upplevd egen hälsostatus i olika yrkeskategorier.
Vägt index där 10,0 är max utifrån ett antal frågor.
KÄLLA: JOBBHÄLSOBAROMETERN

Jobbhälsoindex – hur
mår och trivs de anställda
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Alla arbeten inom byggnadsplåtslageri
TRP-tak, uppstolpning av tak
Fönsterbleck
Vattenavrinning, hängrännor, stuprör, etc
Renovering av äldre byggnaders tak
Bäcklösavägen 1-3, Uppsala 018-10 55 30

www.platkompaniet.se

PLÅTSLAGERI

Vi samlade experterna
för att du ska få bäst service!

Välkommen till oss!

F F

BOLANDCITY

STÅNGJÄRNSGATAN
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Välkommen på
”Vi-tar-oss-tid-visning”
med trippel påtår!

Det finns hur mycket som helst att berätta om
Brf Pilgrimsfalken i nya Kapellgärdsallén. Och
det gör vi mer än gärna. Fråga oss om huset och
du kommer snart att märka hur stolta vi är över
de dubbla balkongerna, de tröskellösa rummen
med öppen planlösning och den trivsamma
innergården. Alldeles särskilt stolta är vi förstås
över husets egen Bonumvärd, som hjälper till
med allt från att gå ärenden till att vattna dina
blommor när du reser bort.

Kom på visning och ställ så många frågor du vill.
Söndagen den 26 januari öppnar vi dörrarna

till vår inredda visningslägenhet i grannhuset
Brf Tornfalken. I lugn och ro berättar vi mer om
huset och områdets fantastiska utveckling och
svarar på allt du vill veta. Självklart kommer vi
även berätta allt du vill veta om Bonum och alla
fördelar med att bo i ett Bonumhus.

Vi ser såklart också till att bulla upp med
extra många godsaker och gott om kaffe.

Vill du redan nu veta mer kan du läsa på vår
hemsida bonumseniorboende.se/pilgrimsfalken

Datum: Söndagen den 23 februari
Tid: 11–12 (men stanna gärna en stund efteråt
och småprata lite till, om du vill)
Adress: Råbyvägen 24 i Uppsala
Mäklare: Sara Jansson, 0733-67 64 34

Vårt Bonumhus Brf Pilgrimsfalken i Kapellgärdsallén har många fördelar. Det citynära
läget, de dubbla balkongerna och Bonumvärden är bara några. Nu är du välkommen
på visning där du gärna får stanna på en extra påtår för att få svar på alla dina frågor.

Bonum utvecklar och förvaltar seniorboende samt erbjuder hjälp i vardagen. Vi är en del av Riksbyggen.

Premiär-
visning!

Det finns hur mycket som helst att berätta om
Brf Pilgrimsfalken i nya Kapellgärdsallén. Och
det gör vi mer än gärna. Fråga oss om huset och
du kommer snart att märka hur stolta vi är över
de dubbla balkongerna, de tröskellösa rummen
med öppen planlösning och den trivsamma
innergården. Alldeles särskilt stolta är vi förstås
över husets egen Bonumvärd, som hjälper till
med allt från att gå ärenden till att vattna dina
blommor när du reser bort.

Kom på visning och ställ så många frågor du vill.
Premiärvisning i vår nya visningslägenhet i

Pilgrimsfalken. I lugn och ro berättar vi mer om
huset och områdets fantastiska utveckling och
svarar på allt du vill veta. Självklart kommer vi
även berätta allt du vill veta om Bonum och alla
fördelar med att bo i ett Bonumhus.

Vi ser såklart också till att bulla upp med
extra många godsaker och gott om kaffe.

Vill du redan nu veta mer kan du läsa på vår
hemsida bonumseniorboende.se/pilgrimsfalken

Ring och boka en visning!
Adress: Råbyvägen 40 i Uppsala
Mäklare: Sara Jansson, 0733-67 64 34
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MÅSTE MAN
VARA STARK?

Frågorna haglar närMats Eriksson
pratar byggjobbmed åttondeklassare

Mats Eriksson går igenom alla vägar in i byggbranschen och alla yrken man kan välja mellan. ”Det vanligaste är att gå bygg- och anläggningsprogrammet på
gymnasiet, efter det jobbar man som lärling på ett bygge. Men du kan också plugga vidare på yrkeshögskola”, säger han.

– 35 000 i månaden. Är det mycket?
Klockan är strax efter halv tio och vi sit-

ter i ett klassrum med åttor på Livets Ords
Kristna Skola i Uppsala. Det står framtids-
dag på schemat och representanter från en
rad yrken och branscher är på skolan för
att berätta om allt det där man kan bli när
man blir stor.

Mats Eriksson kommer från Star och re-
presenterar byggbranschen. Han talar om
de 20-talet olika yrken man kan utbilda sig

till genom bygg- och anläggningsprogram-
met på gymnasiet. Han nämner i förbigå-
ende lönen, att en byggjobbare direkt efter
gymnasiet börjar som lärling med en lön
på mellan knappt 20 000 och 25 000 kro-
nor, före skatt. Och att man efter drygt tre
år, när man fått sin yrkeslicens tjänar mel-
lan 30 000 och 40 000 kronor.

– Snittet ligger runt 35 000, säger Mats
Eriksson.

Frågan, den om 35 000 kronor är myck-

et, kommer från en kille mitt i salen. Inn-
an Mats Eriksson hinner svara gör läraren
som är med gruppen det åt honom.

– Ja, säger han spontant och med efter-
tryck.

– 35 000 är mycket. Det är skitbra lön.
Han ler brett och tillägger:
– Kul för er om ni väljer bygg, kul för alla

byggjobbare. Det är inte alls så att jag är bit-
ter, jag älskar mitt jobb, jag inte avundsjuk,
säger han ironiskt.

– Så du tjänade inte så mycket när du
började jobba som lärare, frågar en tjej.

Läraren skakar på huvudet.
– Näe, jag gjorde inte det, säger han.

Samtalet kommer igång och börjar hand-
la om annat än pengar. Mats Eriksson går

igenom de olika byggyrkena: snickare, må-
lare, betongare, takmontör, undertaksmon-
tör, håltagare, golvläggare, väg- och anlägg-
ningsarbetare och så vidare. Vissa yrken
förstår eleverna direkt, andra – som hålta-
gare – kräver sin förklaring.

– Ni kan gå in på www.byggare.com om
ni vill läsa mer om alla olika utbildningar
och yrken, säger Mats Eriksson.

– Är det inte kallt på vintern, frågar en
kille.

– Man har bra kläder, så det är ingen fara.
Många väljer att börja i byggbranschen för
att de gillar att jobba ute, men du kan välja
ett yrke där man alltid är inomhus. Golv-
läggare, till exempel, säger Mats Eriksson.

Antalet sökande till byggprogrammen på gymna-
siet sjunker, trots att branschen skriker efter folk.
Men intresset verkar stort bland högstadieeleverna
när Proffsbyggarna följer med på skolbesök.

Forts nästa sida
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Forts från
föregående sida

Kul för er om ni väljer
bygg, kul för alla bygg-
jobbare. Det är inte alls
så att jag är bitter, jag
älskarmitt jobb.
/Läraren

PROFFSBYGGARNA |STARPROJEKTET

Och man behöver över huvud taget inte
jobba med praktiskt byggande.
– Så här ser vardagen ut för ganska

många även i byggbranschen, säger Mats
Eriksson och visar en bild på en tjej som
sitter bakom ett skrivbord.
–Hon ärmiljöingenjör, jobbar bland an-

nat med miljö och hållbarhet, säger Mats
Eriksson.
På 30 minuter hinner Mats Eriksson gå

igenom olika utbildningsmöjligheter. Att
man även om utbildningen är yrkesförbe-
redande alltid kan läsa in högskolebehörig-
het, utifall att man senare i livet vill fort-
sätta plugga på högskola eller universitet.
Och att man direkt efter gymnasiet, eller
senare, kan läsa vidare på bland annat yr-
keshögskola.

– Det är något jag ofta betonar när elev-
er har funderingar om byggprogrammet el-
ler andra yrkesprogram, säger Ylva Thatal,
studie- och yrkesvägledare på Livets Ords
Kristna Skola.
– Det kan kännas så definitivt för dem

att redan när de går i nian välja ett speci-
fikt yrke, en smal utbildning. Då är det vik-
tigt att belysa att man kan läsa in högskole-
behörighet på yrkesprogrammen. Och att
yrkeshögskolan finns för de som inte gör
det, säger hon.

Åter till klassrummet
– Måste man vara stark? Jag menar, orkar
jag som tjej? frågar en elev.
– Förr var byggjobb ofta tunga, men idag

har vi massvis bra hjälpmedel. Det är vik-

tigare att vara smart och exempelvis lyf-
ta rätt, än det är att vara stark, säger Mats
Eriksson.
Han pratar lite om träning och hälsa, att

branschen jobbar mycket med ergonomi,
arbetsmiljö och säkerhet.
– Är det lätt att få jobb, frågar en annan

elev.
– Det behövs fler personer med utbild-

ning inom en rad byggyrken idag. Om du
sköter dig i skolan och försöker visa fram-
fötterna när du är ute på praktik, får du
jobb. Skulle det vara så att du inte hittar
en lärlingsplats direkt efter studenten kan
vi på Star hjälpa dig, säger Mats Eriksson.
Klockan har hunnit bli tio, passet är slut

och eleverna vimlar ut i korridoren.
Celine Borgsö, hon som undrade omman

måste vara stark, tyckte att byggbranschen
lät ganska intressant, trots att hon egentli-
gen mest funderat på att jobba med barn.
– Jag visste inte att det fanns så många

olika saker att göra som byggjobbare. Från
kontor till allt möjligt. Man verkar job-
ba mycket tillsammans, det låter kul, sä-
ger hon.
Beimnet Debas håller med.
– Jag ska absolut kolla upp bygg lite mer.

Jag känner ingen som jobbar i byggbran-
schen, men det lät både som roliga jobb och
bra lön. Vi får se, säger han.

TextMarie-Louise Olsen
Foto Johan Wahlgren

Kort om Byggutbildningen Star
Byggutbildning Star arbetar med rekrytering, kompetenshöjning och utveckling
för att stimuleras byggbranschen till ökad tillväxt och sysselsättning.
Star drivs av parter från både näringslivet, arbetsgivar- och arbetstagarorgani-
sationerna i Uppsala, Dalarnas och Örebro län.
Star har egna utbildningsenheter för vuxenutbildningar och arbetar bland annat
med att informera om gymnasieskolans byggprogram för elever på högstadiet.
Läs mer på www.byggstar.se

Allt du behöver veta om olika byggutbildningar, yrken, karriärs- och utbildnings-
möjligheter i byggbranschen finns på www.byggare.com. Eller på Byggnads-
industrins Yrkesnämnds hemsida: www.byn.se

– Jag ska absolut kolla
upp bygg lite mer, säger
Beimnet Debas.

– Måste man vara stark,
frågar Celine Borgsö.
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– Måste man vara stark? Jag menar, orkar
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ta rätt, än det är att vara stark, säger Mats
Eriksson.
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Klockan har hunnit bli tio, passet är slut

och eleverna vimlar ut i korridoren.
Celine Borgsö, hon som undrade omman
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olika saker att göra som byggjobbare. Från
kontor till allt möjligt. Man verkar job-
ba mycket tillsammans, det låter kul, sä-
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Beimnet Debas håller med.
– Jag ska absolut kolla upp bygg lite mer.

Jag känner ingen som jobbar i byggbran-
schen, men det lät både som roliga jobb och
bra lön. Vi får se, säger han.

TextMarie-Louise Olsen
Foto Johan Wahlgren

Kort om Byggutbildningen Star
Byggutbildning Star arbetar med rekrytering, kompetenshöjning och utveckling
för att stimuleras byggbranschen till ökad tillväxt och sysselsättning.
Star drivs av parter från både näringslivet, arbetsgivar- och arbetstagarorgani-
sationerna i Uppsala, Dalarnas och Örebro län.
Star har egna utbildningsenheter för vuxenutbildningar och arbetar bland annat
med att informera om gymnasieskolans byggprogram för elever på högstadiet.
Läs mer på www.byggstar.se

Allt du behöver veta om olika byggutbildningar, yrken, karriärs- och utbildnings-
möjligheter i byggbranschen finns på www.byggare.com. Eller på Byggnads-
industrins Yrkesnämnds hemsida: www.byn.se

– Jag ska absolut kolla
upp bygg lite mer, säger
Beimnet Debas.

– Måste man vara stark,
frågar Celine Borgsö.
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Framtidens Akademiska
Det är business as usual på Akademiska sjukhuset, trots att ingen som besökt sjuk-
huset de senaste åren undgått att märka att det råder visst byggstök på området.
Totalt ska 100 000 kvadratmeter lokaler byggas om och 58 000 kvadratmeter byg-
gas nytt.

Förutom att området är relativt trångt,med stora krav på logistik och leveranser
av bland annat byggmaterial, ska allt ske samtidigt som patienter får vård precis
som vanligt. Just nu pågår bland annat byggnationen av nya J-huset, se bilden, ritat
avWhite arkitekter. Läs mer påwww.akademiska.se

Framtidens Akademiska i siffror:
Kostnad: 6,2 miljarder kronor
Klart: 2020
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KREATIVITETS-
Pappa tipsade Linnea att byta till byggbranschen

Det är aldrig för sent att
byta yrkesbana. Efter några
år som garagevärd i Stock-
holm ville Linnea Bern-
ström ha ett nytt jobb. Hon
ville ha ett aktivt och fritt
yrke. Gärna inom byggbran-
schen och allra helst som
kaklare.
– Det var pappa som fö-

reslog att byggbranschen
skulle passa mig och efter
en tids funderade bestämde
jag mig för att lära mig kak-
la och sätta klinker på golv.
Fixa tätskikt, foga och sätta
plattor, säger Linnea Bern-
ström.
Och det är en hel del att

hålla reda på som kaklare,

Visst kanman börja i byggbranschen
även omman inte gått byggprogram-
met. Linnea Bernström hade jobbat
som garagevärd i Stockholm i några
år när hon bestämde sig för att bli
kakelsättare.

inteminst allt som krävs för
att det inte ska bli exempel-
vis fuktskador i badrum.

Gick inte bygg-
programmet
Valet att börja plugga igen
blev början på något nytt.
Linnea Bernström gick en
yrkesutbildningen på 52
veckor i Västerås och fick
plats som kakellärling. Hon
kunde inte ha hamnat på en
bättre plats, säger hon.
– Jag trivs med jobbet,

det är kul att sätta plattor.
Det är kreativt och jag lär
mig fortfarande massor av
saker, som att planera hur
det ska se ut i ett badrum.

Många väljer att gå bygg-
programmet på gymna-
siet innan de börjar jobba
i byggbranschen, men Lin-
nea Bernström valde att ut-
bilda sig som vuxen. Det ser
hon inte som något nega-
tivt, snarare tvärtom.

– Jag tror att man är mer
mogen och vet vad man vill
göra när man är lite äldre
som jag är. Jag hade skaffat
mig några års arbetslivser-
farenhet och visst vad jag
ville jobba med.

– Jag är jätteglad att jag valde att byta jobb. Jag tror att man är mer mogen och vet vad man vill göra när
man är lite äldre som jag är, säger Linnea Bernström.

Ett stort intresse är
fotboll och Arsenal.
Linnea Bernström Forts nästa sida

VARNING

Vad tycker du är de
största fördelarnamed
lärlingsutbildningen?
– Det är varierande, kakel-
yrket innehåller många oli-
ka moment. Sen har jag en
planering att hålla, så jag
vet varje dag vad jag ska
göra när jag kommer till
jobbet. Det tycker jag är
skönt när jag går hem att
veta vad som händer nästa
dag. Sen är det väldigt bra
människor jag jobbar med,
så jag trivs väldigt bra.

UPPSALA NORD:
Söderforsgatan 1, Librobäck.
Tel: 018-18 43 30

Vi löser det!
Hososs kan du hyra allt du behöver till byggprojektet.
Du kan även kombinera det du hyr med våra tjänster.
Kunnig personal och rutinerade teknikspecialister hjälper
dig med behovanalys och projektering, leverans, installation,
logistik, utbildning, underhåll och demontering.

På Ramirent är både proffs och privatpersoner välkomna!

UPPSALA SYD:
Verkstadsgatan 10
Tel: 018-10 04 15
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Finns det något som är
negativt?

– Ibland är det stressigt och
tufft med mycket slit och
släp, men det är det i och
för sig inom alla yrken. Det
är alltid en tidsplan som ska
hållas och ibland kan det bli
sent någonstans, som när vi
plattsättare kommer in sent
i byggprocessen. Då kan det
bli bråttom.

Är det något du vill bli
bättre på?
– Att kunna planera jobbet
ännu bättre. När jag kom-
mer in i ett badrum skulle
jag vilja se i förväg var alla
bitar ska sitta - det tycker
jag kan vara svårt för jag har
inte fått göra det så myck-
et – men det blir jag säkert
bättre på med tiden.

Vad gör du helst när du
inte kaklar?
– På fritiden umgås jagmed
vänner och familj. Ett stort
intresse är fotboll och Ar-
senal.

Text Håkan Årblom
Foto Johan Wahlgren

Lärlingsutbildning var
den rätta vägen förmig.

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS 17

Murbruk, tätskikt och kakel på dagarna. Vänner, familj och fotboll på fritiden.

Fakta om lärlingsutbildning
Det vanligaste sättet att utbilda sig till byggnadsarbetare är att gå gymnasie-
skolans treåriga bygg- och anläggningsprogram. Där varvas teori med praktik
och under samtliga tre år förläggs delar av utbildningen på olika arbetsplatser.
När du har gått klart dina tre år på Bygg- och anläggningsprogrammet är du
klar att ta jobb som lärling.

Traditionell lärling
Ett alternativ till att läsa bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet är
att söka plats som traditionell lärling. Yrkesteorin läser du då, antingen som
Linnea Bernström gjorde på Komvux, eller som distanskurser. Den praktiska
delen lär du dig av dina erfarna kollegor och handledare under tiden du jobbar
som traditionell lärling på ett företag.

PROFFSBYGGARNA

Vi utför kompletta ytskiktsentre-
prenader inom golvläggning
och plattsättning samt spack-
ling. Våra kunder är bygg-
företag, landsting, försäkrings-
bolag och privatpersoner som
ställer höga krav på kvalitet,
miljö och service.

Stålgatan 23, Uppsala. Tel 018-65 13 50
www.bbmuppsala.se

Välkommen till JM – hos oss
sitter framgången i väggarna!
På jm.se hittar du våra lediga jobb.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden.
Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med
tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge,
Danmark, Finland och Belgien.
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PROFFSBYGGARNA | HÅLLBART BOENDE

HUSLIGT
HÅLLBART

Det är inte husen som gör staden hållbar

I Östra Sala backe tar just
nu planerna form för bostä-
dermotsvarande enmindre
svensk stad. Området – den
gamla kraftledningsgatan i
skarven mellan Sala backe
och Årsta – är knappt ett
kvarter brett, men nästan
två kilometer långt.
– Det är inte en ny stads-

del. De nya kvarteren ska
knyta samman Årsta och
Sala backe, säger Maija
Tammela Arvidsson, pro-
jektledare för Östra Sala
backe på Uppsala kommun.
Uppsala kommun talar

ibland om Östra Sala backe

som ett pilotprojekt för ut-
vecklingen av hållbar stads-
planering. Men vad är det
egentligen, hållbar stads-
planering?
För knappt tio år sedan

mättes hållbart byggande
i tekniska enheter. Samta-
len kretsade kring system
för miljömärkning av bygg-
material, byggbolagens eko-
logiska fotspår, energisnåla
ventilationssystem och ki-
lowattimmar per kvadrat-
meter i energiåtgång för
uppvärmning.
Så är det inte längre.
– Idag är de bitarna så

– Den stora utmaningen i den hållbara staden är att
göra det lätt för människorna som bor i husen att
leva hållbart, säger Anders Rotstein, en av arkitek-
terna bakomÖstra Sala backe.

självklara, vi har kunnat
gå vidare och börjat arbe-
ta mer med hur vi gör en
stad som är hållbar som hel-
het, år efter år, säger Sabi-
na Edelman, projektleda-
re mark och exploatering,
Uppsala kommun.

Höga miljökrav
I oktober presenterades
vinnarna i kommunens an-
dra markanvisningstävling i

Östra Sala backe. Hela 49 bi-
drag kom in, åtta tilldelades
mark och minimal kilowatt-
förbrukning är bland det sis-
ta jag reflekterar över när jag
bläddrar genom skisserna
från de vinnande förslagen.
– Det var genomgående

väldigt hög kvalitet på bi-
dragen, säger Sabina Edel-
man.
I de två första etapperna

av Östra Sala backe har hit-

tills femton olika byggher-
rar tilldelats mark i totalt
åtta bostadskvarter. Kom-
munen har efterfrågat va-
riation i gestaltningen och
det har resulterat i en bred
arkitektonisk palett bland
förslagen. Det kan nästan
se lite spretigt ut.
– Man får inte glömma

att de nya kvarteren ligger
på rad, och varje hus ska
vävas in i befintliga struk-

Kort om Östra Sala backe
Totalt runt 2 000 bostäder för 4 000-5 000 boende i fyra etapper.
Blandning av hyres- och bostadsrätter, stora och små lägenheter. Fler-
bostadshus och stadsradhus.
Plats för handel, service, arbetsplatser och förskolor.
Det har hittills hållits två markanvisningstävlingar där kommunen förutom
höga målpå hållbart byggande har efterfrågat mångfald vad gäller
arkitektur och variation.

Maija Tammela Arvidsson

Småas hus som är ritade av Sandellsandberg byggs som välisolerade passivhus
som försörjs av lokalt producerad solel.
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För oss är utmaningen att underlätta
förmänniskor att leva hållbara liv.
/Anders Rotstein, arkitekt

turer, säger Maija Tamme-
la Arvidsson.
Samtidigt uppfyller för-

slagen kommunens högt
ställda miljömål – flera av
dem är nollenergihus – sol-
celler blir så gott som stan-
dard och alla har någon
form av hållbarhetscerti-
fiering. Det är stor fokus på
ekologisk mångfald på går-
dar och i gaturum.

– Det finns inte en färdig
manual för vad som är håll-
bar stadsplanering. Vi har
försökt ha en ödmjuk håll-
ning, inte peta i detaljer-
na, samtidigt som vi har va-
rit tydliga med att vi vill att
Östra Sala backe ska bli ett
social, ekologisk och ekono-
miskt hållbart område. Sen
har det varit upp till arkitek-
terna och byggherrarna att
visa hur de åstadkommer
det, säger Sofie Edelman.

Är det något ni person-
ligen uppskattat extra
mycket i bidragen som
kom in?
– Jag tycker det är roligt
att se att bidragen lagt så
stor vikt vid mobilitet. Att
det ska vara lätt att cyk-
la, till exempel. En teknisk
detalj är att flera använder
trä även i de bärande kon-
struktionerna. Det är ovan-
ligt i Sverige, säger Sabina
Edelman.

Solceller och karaktäris-
tiska taklägenheter
Bakom ett av de vinnande
förslagen står arkitektby-
rån Sandellsandberg och
arkitekten Anders Rot-
stein. Förslaget är ritat för
byggbolaget Småa.
– För oss är utmaningen

i hållbar stadsplanering och
hållbart byggande att un-

derlätta för människor att
leva hållbara liv. Att till ex-
empel bli självförsörjande
på fastighetsel genom sol-
celler på taket och att det
finns plats för odling även
när man bor i stan. Cykel-
rum som gör det lätt att ta
cykeln istället för bilen och
göra andra miljösmarta val
i vardagen. Att det är lätt
och trevligt att källsortera,
säger han.
På Småa:s tomt blandas

höga och lite lägre flerbo-
stadshus. Lägenheter i fle-
ra våningar har placerats
på ett av taken. På ett an-
nat är det grönskande tak-
terrasser.

Gestaltningen har stor bety-
delse för hållbarheten, me-
nar Anders Rotstein.
– De tak som har solcel-

ler har utformats så att sol-

cellerna placeras i rätt vin-
kel mot solen. Vi använ-
der material som åldras
med värdighet. Vi har ock-
så jobbat mycket med oli-
ka bostadstyper och flex-
ibla lägenheter. Vi har till
exempel större lägenheter
som ligger bredvid min-
dre lägenheter. De kan säl-
jas var för sig eller kopp-
las ihop. I bottenvåningen
har vi föreslagit bostäder
som är kopplade till lokaler
som kan användas för små
firmor. Hemmakontor, cy-
kelverkstäder eller mindre
verksamheter. Idag ligger
Östra Sala backe i utkan-
ten av centrum, men sta-
den kommer att växa och
husen kan anpassas efter
de förändrade behov som
det innebär, säger Anders
Rotstein, ansvarig arkitekt
på Sandellsandberg.

Vad tyckte han om
tävlingen i sig?
– En sak Uppsala kom-
mun gjort, som är mycket
positivt, är att de från
början fastställt priset för
marken. Ofta ingår det i
tävlingen att man även ska
lägga bud på tomten, men
nu har vi istället helt kun-
nat fokusera på funktion
och utformning.

Jag frågar Sabina Edel-
man och Maija Tammela
Arvidsson varför man gjor-
de så, varför man satte ett
fast pris på tomterna?
– För mig är det en del

i hållbarhetskonceptet. Det
blir transparent: den med
bäst lösning vinner, säger
Maija Tammela Arvidsson.

Text Marie-Louise Olsen
Foto Johan Wahlgren

Alla byggherrar
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Reinovaproperties AB
EEK Development AB
MagnoliaBostad AB
Midroc Property
Development AB
Småa AB
Botrygg AB
JR Kvartersfastigheter AB

Det finns ingen
färdigmanual
för vad som är
hållbart.
Sabina Edelman
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HUSLIGT
HÅLLBART

Det är inte husen som gör staden hållbar

I Östra Sala backe tar just
nu planerna form för bostä-
dermotsvarande enmindre
svensk stad. Området – den
gamla kraftledningsgatan i
skarven mellan Sala backe
och Årsta – är knappt ett
kvarter brett, men nästan
två kilometer långt.
– Det är inte en ny stads-

del. De nya kvarteren ska
knyta samman Årsta och
Sala backe, säger Maija
Tammela Arvidsson, pro-
jektledare för Östra Sala
backe på Uppsala kommun.
Uppsala kommun talar

ibland om Östra Sala backe

som ett pilotprojekt för ut-
vecklingen av hållbar stads-
planering. Men vad är det
egentligen, hållbar stads-
planering?
För knappt tio år sedan

mättes hållbart byggande
i tekniska enheter. Samta-
len kretsade kring system
för miljömärkning av bygg-
material, byggbolagens eko-
logiska fotspår, energisnåla
ventilationssystem och ki-
lowattimmar per kvadrat-
meter i energiåtgång för
uppvärmning.
Så är det inte längre.
– Idag är de bitarna så

– Den stora utmaningen i den hållbara staden är att
göra det lätt för människorna som bor i husen att
leva hållbart, säger Anders Rotstein, en av arkitek-
terna bakomÖstra Sala backe.

självklara, vi har kunnat
gå vidare och börjat arbe-
ta mer med hur vi gör en
stad som är hållbar som hel-
het, år efter år, säger Sabi-
na Edelman, projektleda-
re mark och exploatering,
Uppsala kommun.

Höga miljökrav
I oktober presenterades
vinnarna i kommunens an-
dra markanvisningstävling i

Östra Sala backe. Hela 49 bi-
drag kom in, åtta tilldelades
mark och minimal kilowatt-
förbrukning är bland det sis-
ta jag reflekterar över när jag
bläddrar genom skisserna
från de vinnande förslagen.
– Det var genomgående

väldigt hög kvalitet på bi-
dragen, säger Sabina Edel-
man.
I de två första etapperna

av Östra Sala backe har hit-

tills femton olika byggher-
rar tilldelats mark i totalt
åtta bostadskvarter. Kom-
munen har efterfrågat va-
riation i gestaltningen och
det har resulterat i en bred
arkitektonisk palett bland
förslagen. Det kan nästan
se lite spretigt ut.
– Man får inte glömma

att de nya kvarteren ligger
på rad, och varje hus ska
vävas in i befintliga struk-

Kort om Östra Sala backe
Totalt runt 2 000 bostäder för 4 000-5 000 boende i fyra etapper.
Blandning av hyres- och bostadsrätter, stora och små lägenheter. Fler-
bostadshus och stadsradhus.
Plats för handel, service, arbetsplatser och förskolor.
Det har hittills hållits två markanvisningstävlingar där kommunen förutom
höga målpå hållbart byggande har efterfrågat mångfald vad gäller
arkitektur och variation.

Maija Tammela Arvidsson

Småas hus som är ritade av Sandellsandberg byggs som välisolerade passivhus
som försörjs av lokalt producerad solel.

###*R ###*R

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS 19

PROFFSBYGGARNA | HÅLLBART BOENDE

För oss är utmaningen att underlätta
förmänniskor att leva hållbara liv.
/Anders Rotstein, arkitekt

turer, säger Maija Tamme-
la Arvidsson.
Samtidigt uppfyller för-

slagen kommunens högt
ställda miljömål – flera av
dem är nollenergihus – sol-
celler blir så gott som stan-
dard och alla har någon
form av hållbarhetscerti-
fiering. Det är stor fokus på
ekologisk mångfald på går-
dar och i gaturum.

– Det finns inte en färdig
manual för vad som är håll-
bar stadsplanering. Vi har
försökt ha en ödmjuk håll-
ning, inte peta i detaljer-
na, samtidigt som vi har va-
rit tydliga med att vi vill att
Östra Sala backe ska bli ett
social, ekologisk och ekono-
miskt hållbart område. Sen
har det varit upp till arkitek-
terna och byggherrarna att
visa hur de åstadkommer
det, säger Sofie Edelman.

Är det något ni person-
ligen uppskattat extra
mycket i bidragen som
kom in?
– Jag tycker det är roligt
att se att bidragen lagt så
stor vikt vid mobilitet. Att
det ska vara lätt att cyk-
la, till exempel. En teknisk
detalj är att flera använder
trä även i de bärande kon-
struktionerna. Det är ovan-
ligt i Sverige, säger Sabina
Edelman.

Solceller och karaktäris-
tiska taklägenheter
Bakom ett av de vinnande
förslagen står arkitektby-
rån Sandellsandberg och
arkitekten Anders Rot-
stein. Förslaget är ritat för
byggbolaget Småa.
– För oss är utmaningen

i hållbar stadsplanering och
hållbart byggande att un-

derlätta för människor att
leva hållbara liv. Att till ex-
empel bli självförsörjande
på fastighetsel genom sol-
celler på taket och att det
finns plats för odling även
när man bor i stan. Cykel-
rum som gör det lätt att ta
cykeln istället för bilen och
göra andra miljösmarta val
i vardagen. Att det är lätt
och trevligt att källsortera,
säger han.
På Småa:s tomt blandas
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nar Anders Rotstein.
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ka bostadstyper och flex-
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dre lägenheter. De kan säl-
jas var för sig eller kopp-
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som kan användas för små
firmor. Hemmakontor, cy-
kelverkstäder eller mindre
verksamheter. Idag ligger
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ten av centrum, men sta-
den kommer att växa och
husen kan anpassas efter
de förändrade behov som
det innebär, säger Anders
Rotstein, ansvarig arkitekt
på Sandellsandberg.

Vad tyckte han om
tävlingen i sig?
– En sak Uppsala kom-
mun gjort, som är mycket
positivt, är att de från
början fastställt priset för
marken. Ofta ingår det i
tävlingen att man även ska
lägga bud på tomten, men
nu har vi istället helt kun-
nat fokusera på funktion
och utformning.

Jag frågar Sabina Edel-
man och Maija Tammela
Arvidsson varför man gjor-
de så, varför man satte ett
fast pris på tomterna?
– För mig är det en del

i hållbarhetskonceptet. Det
blir transparent: den med
bäst lösning vinner, säger
Maija Tammela Arvidsson.
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BEIJER BYGGMATERIAL
Stångjärnsgatan 17–19
751 05 Uppsala

beijerbygg.se
TEL: 075 241 3176
info@uppsala.beijerbygg.se

ÖPPETTIDER
Mån–fre 6.30–18
Lör 9–14

VÄLKOMMEN TILL
BEIJER

LÅNA SLÄP
Ska du handla stora otympliga varor
hos oss? Ring i förväg och boka ett
släp kostnadsfritt upp till 3 timmar.

HEMTRANSPORT
Var snäll mot din rygg. Låt oss köra
hem varorna till dig istället för en
billig penning.

BYGGRÅDGIVNING/
VILLASERVICE
Bolla dina byggtankar med oss! Vi
ger råd om allt från materialval till
planlösningar och frågor om bygglov.
Du hittar också gott om byggråd på
vår hemsida: www.beijerbygg.se

SÅGSERVICE
På Beijer kan du beställa trävaror
i vilken storlek du vill. Vi kapar och
klyver dina varor i rätt längd och
format

FINANSIERING
Du vet väl att du kan handla ränte-
fritt på avbetalning? Fråga oss om
Beijerkortet.

FÄRGBRYTNING
Djurgårdsgrönt, körsbärslila eller
”samma färg som skaftet på den här
hammaren fast rödare”. Vi bryter
vilken färg du vill.

Med 55 anställda, perfekt läge i Boländerna vid infarten till Upp-
sala, är vår anläggning en av de största i landet, säger filialchef
Mikael Carlsson.

Att du hos Beijer hittar allt du behöver inom byggvaror, från spånski-
vor till badrumstillbehör, är nog ingen större överraskning. Antalet
artiklar uppgår till över 25 000. Med andra ord marknadens bredaste
sortiment av byggvaror och tjänster.
– Men att vara störst är inget självändamål. För oss handlar det om

att erbjuda det som passar våra kunder bäst och det de efterfrågar.
Alltså att leverera kompetent rådgivning och helhetslösningar till våra
kunder.

Och de spänner över hela skalan, allt från ledande och rikstäckande
byggbolag, industrier och mindre byggföretag till enskilda privatperso-
ner. Oavsett om man bara behöver en liten skruv eller ska bygga hus
kan man hos Beijer lita på att få proffshjälp av den kunnigaste perso-
nalstyrkan i branschen.
– Hos oss är ingen utmaning för stor eller liten. Vi löser det!

Mikael Carlsson, filialchef för
Beijer Byggmaterial Uppsala.




