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Tänk att kunna säga att du var med och byggde 
Uppsala Arena eller järnvägstunneln under Gam-
la Uppsala.

I byggbranschen får och förväntas du ta an-
svar, men friheten är samtidigt hög. Lönen är 
så klart viktig och att det är hög trivsel och bra 
gemenskap. Drömjobbet bör dessutom vara 
omväxlande och det ska fi nnas karriärsmöj-
ligheter. I byggbranschen stämmer faktiskt 
allt detta och det fi nns många olika yrken att 

välja på och specialisera sig inom. 

Låter det lite för bra för att vara sant? 
Visst har även vi våra utmaningar att ta itu 
med, men vi jobbar på dem och är opti-
mistiska när det gäller utvecklingen. Alla 
som arbetar i vår bransch har möjlighe-
ter att vara med och påverka till det bätt-
re. Och alla är välkomna. Vi vill ha en stor 
mångfald för att förbättra vår bransch och 
vända utmaningar till möjligheter.

Just nu är det bra tryck och det byggs 
både bostäder, anläggningar och infra-

struktur i Uppsala och Stockholmsregionen. Vi hoppas 
dessutom att det byggs mycket mer än det som är pla-
nerat. För att bygga bort bostadsbristen, som är Uppsala 
läns ambition, behöver vi bygga även för de med lite min-
dre plånböcker. Vi vet att tiden från idé till färdig bostad 
är lång och därför är det hög tid att börja planera även 
dessa projekt.

Det kommer alltså att fi nnas gott om arbetstillfällen och 
en del av dessa projekt fi nns med i den här tidningen, lik-
som olika yrkesroller.

Vi tror på Byggbranschen!

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 E N  D E L  A V  M E D I E H U S E T  U N T

Tänk att kunna säga
Uppsala Arena eller järnvägstunneln under Gam-
la Uppsala.

I byggbranschen 
svar, men friheten är samtidigt hög. Lönen är 
så klart viktig och att det är hög trivsel och bra 
gemenskap. Drömjobbet bör dessutom vara 
omväxlande och det ska fi nnas karriärsmöj-
ligheter. I byggbranschen stämmer faktiskt 
allt detta och det fi nns många olika yrken att 

välja på och specialisera sig inom. 

Låter det lite för bra
Visst har även vi våra utmaningar att ta itu 
med, men vi jobbar på dem och är opti-

Anders Ragnarsson, Sveriges Byggindustrier Uppsala

Bengt Westman, Byggnads Mälardalen

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

Byggbranschen
behöver dig!

Vill du ha ett yrke med goda förutsättningar 
till jobb och som samtidigt är utmanande och 
spännande? Då tycker vi att du ska fundera på 
byggbranschen. Där får du möjlighet att vara 
med och skapa byggnader, vägar och andra 
landmärken som du kan vara stolt över under 
resten av ditt liv. 

På ÅF har vi en passion för  
energieffektivisering
Som ledande teknikkonsult bidrar ÅF till en bättre framtid.  På ÅF  
strävar vi efter att skapa så kallade smart buildings, fastigheter där  
man bygger in teknik som övervakar och styr energiförbrukningen  
vilket leder till effektivisering och lägre driftskostnader. Med fokus  
på energieffektivisering tror vi på en bättre framtid.  

ÅF är hjärtat i teknikvärlden.  
Följ våra framsteg på afconsult.com/buildings

“ Att jobba med smarta byggnader kräver  
både drivkraft och passion.” 
ÅF-medarbetare
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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.

ByggConstruct AB grundades 1994 och är ett av Upplands större 
ägarledda byggföretag med ca 75 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 vårdhemsboende i Märsta med 46 lägen-
heter, 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 bli!
Parallellt med detta renoverar vi det kulturhistoriskt intressanta Hus A1 
från 1867, det äldsta huset på sjukhusområdet. En byggnad som ska 
genomgå en kraftfull, men varsam, modernisering och anpassning. 
Förutom detta har vi ansvaret för en rad mindre och mellanstora 
bygganpassningar på Akademiska sjukhuset.

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

KVALITET OCH EGEN PERSONAL
Uppdragen utförs till överenskommen kvalitet, med egna yrkesstolta 
hantverkare. Vi arbetar efter dokumenterade processer för kvalité, 
miljö och arbetsmiljö samt är certifierade efter branschens kvalitets-
system BF9K samt har högsta kreditvärdighet (AAA). Vi arbetar gärna i 
utökad samverkan, så kallad partnering, med våra beställare.
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A� ärsområdeschefer
Sten och anläggning: 
Crister Isaksson, 070-826 2026
Bygg Uppsala: 
Per Almgren, 076-823 2313
Bygg Stockholm: 
Michael Bogren, 070-689 1194

Sh bygg är Sveriges 
äldsta, familjeägda 
entreprenadföretag, 
grundat år 1923. 

Vi utför allt inom ROT 
och nybyggnation, alla 
typer av sten- och anlägg-
ningsuppdrag samt mycket 
avancerade kajkonstruk-
tioner.

Vi söker ständigt nya 
medarbetare.
www.shbygg.se

Bygg framtid med oss!
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ÄNTLIGEN
BYGGBOOM
Varför ska vi tro att trenden vänder nu?

Lite veckan-innan-Sverige-
gick-på-semester förra som-
maren annonserade lands-
hövding Peter Egardt att 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
tillsammans med länets 
kommuner kommit överens 
om en avsiktsförklaring. Det 
ska byggas 25 000 nya bo-
städer i Uppsala län de när-
maste fem åren. 5 000 om 
året, varav 3 500 i Uppsala 
kommun. 

Orkar ni lite sifferexercis, 
för att få perspektiv på det 
som ska hända? 

Bara de senaste fem åren 
har Uppsala kommun vux-
it med i genomsnitt 3 000 
personer per år, men det har 

byggts bostäder för motsva-
rande 1 600 personer per år. 
Så har det sett ut sedan bör-
jan av 1990-talet.  

Idag fi nns det runt 
100 000 bostäder i Uppsa-
la kommun, varav 80 000 i 
tätorten. Om målet nås ökar 
antalet bostäder i kommu-
nen med nästan 20 procent 
på fem år. Eller lika många 
som de senaste 20 åren. 

Är det ett rimligt mål? 5 000 
bostäder om året kan låta 
mycket. Men alla prognos-
makare, från fackförbun-
det Byggnads till Sveriges 
Byggindustrier, Handels-
kammaren, Länsstyrelsen 
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och Uppsala kommun – för 
att nämna några – är över-
ens om att allt pekar mot att 
bostadsbyggandet i Uppsa-
la kommer att nå de nivå-
er kommunerna och Läns-
styrelsen siktar mot. Och att 
risken för tomma bostäder 
i regionen är extremt liten. 

– Efterfrågan är helt en-
kelt hiskeligt stor. Vi kom-
mer inte bygga bort bo-
stadsunderskottet under 
min livstid, säger Peter 
Egardt.  

Enligt beräkningar från 
Handelskammaren i Upp-
sala krävs det 600 nya lä-
genheter per 1 000 nya in-
vånare. De senaste fem 

åren borde det alltså ha 
byggts 1 800 bostäder per 
år i Uppsala kommun. I 
verkligheten har det bara 
byggts 1 000. 2012 var nå-
got av ett bottenår, då fär-
digställdes endast 587 nya 
bostäder i hela kommunen. 

Varför har det blivit sådan 
bostadsbrist i Uppsala, och 
stora delar av Sverige?
Bostadsbyggandet har all-
tid gått i vågor. Det sjönk i 
sviterna efter oljekriserna i 
slutet av 1970-talet, steg un-
der 1980-talet och minska-
de sedan kraftigt i samband 
med fastighetskrisen i bör-
jan av 1990-talet. 

– Men efter krisen på 
1990-talet tog byggandet 
aldrig fart igen. Det har 
byggts ovanligt lite bostä-
der i Sverige i 20 år nu, sä-
ger Sven Ljung, utredare på 

fackförbundet Byggnads. 
Han har gjort ett dia-

gram som visar ”det som 
aldrig byggdes”. En kur-
va för hur många bostäder 
som hade byggts om Sveri-
ge legat kvar på samma nivå 
som före 1990, runt 35 000 
bostäder per år. Den an-
dra kurvan visar det som 
faktiskt har byggts, under 
20 000 bostäder om året. 
Mellanskillnaden växer till 
en hel tårta.

– I hela Sverige är det 
200 000 bostäder som ”sak-
nas”. Det är en rent mate-
matiskt beräkning, den har 
inget med efterfrågan att 
göra. Men den är rimlig. I 
mina ögon borde bostads-
byggandet ha stigit, efter-
som befolkningen ökat 
samtidigt som människor 
fortsätter att fl ytta in till 
städerna, säger Sven Ljung.  

Sveriges Byggindustrier, BI, 
gör varje år regionala prog-
noser över hur mycket som 
kommer att investeras i bo-
stadsbyggande.

– Uppsala är en av de 
städer där investeringar-
na ökar mest de närmas-
te åren, säger Lars-Johan 
Blom, ansvarig för progno-
serna. 

2015 kommer investe-
ringarna i bostadsbyggan-
det i Uppsala län att ha 
ökat med 50 procent jäm-
fört med 2012. Men man 
ska komma ihåg att det är 
en ökning från en låg nivå. 

– Det fi nns ett ackumule-
rat underskott på bostäder 
och det kommer att fi nnas 
kvar länge. Just nu ökar un-
derskottet när de som föd-

Forts nästa sida 

BOSTADS

Det ryktas att bostadsbyggandet satt fart i Uppsala. 
Att det är lite av en byggboom. Det är ingen nyhet att 
antalet invånare i Uppsala länge stigit stadigt, men 
att bostadsbyggandet inte alls hängt med. 

25 000
nya bostäder ska byggas i Uppsala län på 5 år.
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proffsbyggarna

des under babyboom i bör-
jan av 1990-talet flyttar till 
sin första egna bostad och 
bildar familj, säger Lars-Jo-
han Blom. 

Hur många bostäder saknas 
det i Uppsala? Handelskam-
maren i Uppsala talar om 
ett underskott på 9 000 bo-
städer bara i Uppsala stad. 
Kommunen räknar med ett 
underskott på runt 13 000 
bostäder. 

– Men det är inte me-
ningsfullt att fixera sig vid 
en siffra, eftersom behovet 
hela tiden förändras, säger 
Fredrik Ahlstedt, moderat 
kommunalråd i Uppsala 
och en av de politiker som 
arbetar med bostadsfrågor i 
kommunen. 

Med ”förändras” menar 
han ”ökar”.  De år det fär-
digställs många nya bostä-
der i stan, flyttar fler hit. 

– Det finns ett starkt sam-
band mellan antalet nya bo-
städer och hur många fler 
invånare Uppsala får varje 
år, säger han. 

Varken Länsstyrelsen el-
ler kommunerna bakom av-

siktsförklaringen om 25 000 
nya bostäder, bygger bostä-
der. Med undantag för det 
som byggs av allmännyttiga 
bostadsbolag. Så hur tänker 
Egardt & Co få fart på byg-
gandet?

– Det finns en efterfrå-
gan på nybyggda bostä-
der i Uppsala, så det finns 
kunder. Vi ska se till att 
så många bolag som möj-
ligt vill bygga här i Uppsala 
och att de snabbt får möj-
lighet att göra det, säger Pe-
ter Egardt. 

Bland annat ska kom-
munerna  se till att det 
finns tillräckligt med mark 
att bygga på, samordna nya 
bostäder med infrastruktur- 
och trafikplanering – även 
över kommungränserna – 
och locka hit fler byggher-
rar för att öka konkurren-
sen. Länsstyrelsen ska kor-
ta handläggningstiderna för 
bostadsrelaterade frågor. 

Fredrik Ahlstedt ser flera 
anledningar till varför byg-
gandet ökar först nu, trots 
att behovet funnits länge. 

– Kommunen har tidi-
gare haft för låga mål när 
det gäller bostadsbyggan-
det. Det ledde till att or-
ganisationen inte kunde 
erbjuda tillräcklig service 
till de som ville bygga. Nu 
har vi genomfört en rad 
förändringar, bland an-
nat har vi ett nytt kontor 
som arbetar med frågorna, 
kontoret för samhällsbygg-

Verkstadsgatan 10 
018-69 10 40
Uppsala
www.rydsglas.se

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 mrådet. Riktiga glasmästare!
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“Det som aldrig byggdes” 1992-2012

Påbörjade lägenheter 1992-2012

Sven Ljungs diagram över hur många bostäder som skulle ha byggts om byggandet 

i Sverige legat kvar på den genomsnittliga nivån 35 000 påbörjade bostäder per år.
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    föregående sida

Behovet mins-
kar inte. Ju fler 
nya bostäder, 
desto fler flyt-
tar hit.
Fredrik Ahlstedt,
Moderat kommunalråd
i Uppsala
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Under de 30 år jag gjort befolkningsprognoser
har verkligheten alltid överträffat prognoserna.
/peter Egardt, landshövding
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“Det som aldrig byggdes” 1992-2012

Påbörjade lägenheter 1992-2012

Sven Ljungs diagram över hur många bostäder som skulle ha byggts om byggandet 

i Sverige legat kvar på den genomsnittliga nivån 35 000 påbörjade bostäder per år.
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nad. Och vi fortsätter job-
ba för att bli ännu bättre, 
säger han.    

Vi förflyttar oss från Stads-
huset till Rosendal, ett om-
råde i utkanten av Uppsala 
centrum. Solen strålar på 
det sextiotal personer som 
samlats när Byggvesta – ett 
företag som bygger och för-
valta hyresrätter – tar för-
sta spadtaget i sitt allra för-
sta bostadsbygge i Uppsala. 
Tillsammans med barn från 
en förskola som ligger all-
deles intill gräver man ner 
en tidskapsel. 

Totalt planerar Byggves-
ta 1 000 nya hyresrätter i 
Uppsala inom fem år. 

Vad lockade Byggvesta till 
Uppsala? Görel Hällqvist, 
projektledare Byggvesta, 
vänder på frågan: 

– Varför skulle vi inte vil-
ja bygga i Uppsala? Uppsa-
la är en intressant tillväxt-
ort. Många flyttar hit sam-
tidigt som kommunen nu 
visar att man tänker fort-
sätta satsa på bostadsbyg-
gande. Vi hade gärna kom-
mit hit tidigare om möjlig-
heten funnits. 

För några år sedan var 
lite mer än en handfull 
byggherrar aktiva i Upp-
sala. Idag har det vuxit till 
närmare 30. Många av de 
som nu för första gången 
planerar att bygga i kom-
munen är stora etablerade 
bolag som tidigare arbetat 
i andra svenska städer. An-
dra är mindre, mer nischa-
de aktörer. 

Det går åt en hel del mark 
för att bygga 3 500 bostä-

der om året. Rosendal är 
bara ett av flera stora nya 
bostadsområden som pla-
neras i Uppsala de närmas-
te åren. Men Uppsala växer 
även inåt, förtätas.

– Jag är glad att vi har 
även mindre byggprojekt 
inne i stan. Det berikar, sä-
ger Fredrik Ahlstedt och 
pekar på längorna av par-
keringsgarage längs Råby-
leden som nu blir bostads-
kvarter.  

Han letar fram ett exem-
plar av tidningen Arkitek-
ten och slår upp ett långt 
reportage om de bostads-
rätter som nyligen stod 
klara på Villavägen i Kåbo. 
Ett projekt i den exklusiva-
re änden av skalan, med 28 
lägenheter fördelade på tre 
villaliknande hus i betong, 
trä och glas. 

– Samtidigt byggde JM 
ett hus med 35 små, smarta 
lägenheter i andra änden 
av stan. Där var målet att 
månadskostnaden skulle 
motsvara en students be-
talningsvilja, det vill säga 
3 800-4 200 kronor i må-
naden, säger Fredrik Ahl-
stedt och fortsätter: 

– Uppsala består av oli-
ka marknadssegment. Det 
är viktigt att visa, för det 
innebär att byggherrarna 
kan driva projekt parallellt 
utan att konkurera med sig 
själva. Däremot är vi glada 
att vi fått hit fler byggher-
rar, så att de konkurrerar 
med varandra, säger Fred-
rik Ahlstedt. 

Hur stort kan Uppsala bli? 
Länsstyrelsen har utrett 
hur mycket Uppsala kan 

tänkas växa de närmaste 
20 åren.  

– Huvudstadsregionen 
kommer växa med 800 000 
invånare fram till 2030. 
Drygt 50 000 av dem för-
väntas slå sig ner i Uppsala, 
säger Peter Egardt. 

Fast han litar inte riktigt 
på sin egen prognos: den är 
troligtvis allt för försiktig. 

– Under de 30 år jag 
gjort befolkningsprogno-
ser på bland annat Handels-
kammaren i Stockholm har 
verkligheten alltid överträf-
fat prognoserna, säger Peter 
Egardt. 

Tillbaka till Fredrik Ahl-
stedt på Stadshuset. Med 
tanke på efterfrågan och 
de positiva tillväxtprogno-
serna, borde inte kommu-
nen sträva efter ännu hö-
gre byggtakt? 

– Under många år har 
det byggts runt 1 000 bo-
städer om året i Uppsala 
kommun. För varje ny bo-
stad ska kommunen byg-
ga ut den kommunala ser-
vicen. Dagis, skolor, äldre-
boenden, kollektivtrafik, 
vägar, vatten och avlopp, 
till exempel. När vi ligger 
stabilt på 3 500 nya bostä-
der om året är det mycket 
möjligt att vi känner att det 
finns utrymme och potenti-
al för mer.

Text Marie-Louise Olsen
foto Johan Wahlgren
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PROFFSBYGGARNA  |  JOBBEN 

BYGGNADS-
ARBETARE SÖKES

Det saknas folk i många byggyrken

När Proffsbyggarna för lite 
drygt ett år sedan tog pul-
sen på arbetsmarknaden 
i byggbranschen i Uppsa-
la var tonerna något dys-
tra. Dan Asp, byggförmed-
lare på Arbetsförmedlingen, 
beskrev då en bransch som 
stod och vägde. Nu ser det 
positivare ut. Mycket posi-
tivare. 

– Det var ganska skakigt 
i branschen för ett år sedan, 
med relativt hög arbetslös-
het inom vissa yrken. Samti-
digt fanns det jobb att få, ef-
tersom det sedan länge sak-
nas personer med utbildning 
inom vissa yrken i byggbran-
schen, säger Dan Asp. 

Vändningen kom förra 
sommaren. 

– Redan i höstas märk-

te vi att branschen började 
anställa igen. Nu har antalet 
inskrivna på Arbetsförmed-
lingen inom byggyrkena 
minskat med 15 procent. Vi 
tror att det redan inom ett 
eller ett par år kommer att 
bli svårt för byggbolagen att 
hitta medarbetare inom de 
fl esta yrkesgrupper i Uppsa-
laregionen. Inom de så kall-
lade s-yrkena har vi brist re-
dan idag. Det vill säga spe-
cialistyrken som ställnings-
montör, säger Dan Asp. 

Och inget tyder på att 
uppgången i branschen är 
tillfällig.

– De bolag vi har kon-
takt med ser mycket posi-
tivt på utvecklingen nu till 
hösten och prognoserna för 
byggbranschen pekar uppåt 

i många år framåt i Uppsa-
la och Stockholmsregionen, 
säger Dan Asp.  

Färre läser bygg
Det första antagningsbe-
skedet till höstens gymna-
sieantagning visar däremot 
att allt färre söker till yr-
kesprogrammen, bland an-
nat byggprogrammet. 

– Det är för få som lä-
ser till byggnadsarbetare 
redan idag. En av få grup-

per där det utbildas till-
räckligt många är träarbe-
tare, det vill säga snickare, 
säger Dan Asp. 

Arbetsmarknaden ser 
alltså positiv ut för de som 
väljer byggprogrammen på 
gymnasiet. Så varför söker 
sig inte fl er till gymnasiets 
byggrelaterade yrkespro-
gram?

– Det fi nns många teo-
rier. Delvis kan det bero på 
att vi inte är tillräckligt bra 
på att berätta för ungdomar 
vad alla olika yrken i bygg-
branschen innebär. Vad gör 
till exempel takmontörer, 
håltagare och betongare? 
Sen kanske många har en 
förlegad bild av hur det är 
att arbeta som byggnadsar-
betare. Hur det ser ut på ar-
betsplatserna, vad man tjä-
nar och så vidare, säger Dan 
Asp. 

Hur ser arbetssituationen 
ut för branschens akade-
miker, de ingenjörer som 
utbildar sig till yrken 
inom byggbranschen?

– Det ser mycket positivt 
ut. De som har erfarenhet 
är ofta eftertraktade på ar-
betsmarknaden och vi upp-
lever att även de som kom-
mer direkt från universi-

tet och högskola får jobb 
snabbt, säger Dan Asp. 

Text Marie-Louise Olsen
Foto Johan Wahlgren

Det ser ljust ut på arbetsmarknaden 
för den som utbildar sig till många 
av byggbranschens alla olika yrken. 
Samtidigt väljer få ungdomar att 
läsa byggprogrammet på gymnasiet. 

Det är för få 
som läser till 
byggnads-
arbetare redan 
idag.
Dan Asp, Arbets-
förmedlingen

Arbetsförmedlingen listar några av framtidens 
mest eftertraktade medarbetare i byggbranschen. 

Vill du veta mer om vilka byggyrken som efter-
frågas mest och vad du ska läsa för att öka dina 
chanser att få jobb i framtiden? Besök Bygg-
enheten på Arbetsförmedlingen. De har ”Bygg-
drop-in” varje måndag. 
När: Måndagar, klockan 13-15. 
Var: Arbetsförmedlingen, Muningatan 1, Uppsala.  

Heta-jobblistan

Få koll på byggyrkena

1. VVS-montörer
2. Golvläggare
3. Anläggningsarbetare
4. Betongarbetare
5. Kranförare
6. Takmontörer

7. Anläggningsmaskin-
förare
8. Plattsättare
9. Isoleringsmontörer
10. Murare
11. Målare

Vad gör du efter gymnasiet?

I början av juni är det studentdags för den 
allra första kullen gymnasieelever som gått 
den nya svenska gymnasieskola som inför-
des 2011, Gy11. 

En skillnad jämfört med tidigare är att 
eleverna på yrkesprogrammen inte längre 
måste läsa in grundläggande högskolebe-
hörighet, även om alla skolor ska erbjuda 
möjligheten. 

Proffsbyggarna frågar tre blivande stu-
denter hur de gjort med högskolebehörig-
heten och vad de har för planer för livet 
efter studenten. 

Forts nästa sida 

Sjung om 
studentens 
lyckliga dag

Linnea Wallén
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proffsbyggarna

Grattis Linnea Wallén, målare, 
Praktiska Gymnasiet i Uppsala. 
Du tävlar i Yrkes-SM och har gått
vidare från första omgången. Berätta:

– Jag valde att bli målare lite för den krea-
tiva delen, att få skapa med hela kroppen. 
På Yrkes-SM får man visa både professio-
nalitet och kreativitet. Man målar en fri de-
koration, bryter färger själv, tapetserar och 
så vidare. Det är en rolig grej som jag tror 
ser bra ut i cv:et. 

Vad gör du efter studenten? Och har du läst 
in grundläggande högskolebehörighet?
– Jag ska börja jobba direkt, om allt går som 
det ska. För mig var det ett självklart val 
att läsa in högskolebehörighet, även om jag 
just nu inte har några planer på att plug-
ga vidare. 

Jesper Norell, byggprogrammet med in-
riktning träarbete
– Om det går som jag hoppas börjar jag job-
ba direkt efter studenten på det företag jag 

gjort praktik på. Jag har läst in högskolebe-
hörighet. Man vet aldrig vad som händer, 
om man kanske av någon anledning mås-
te byta yrke senare i livet, till exempel. Jag 
har funderat på att plugga vidare, men tän-
ker att det är smart att jobba lite först för 
att få en inblick i branschen och göra mina 
timmar som lärling så att jag får mitt yr-
kesbevis.

Lucas Krange, byggprogrammet med in-
riktning mot träarbete
– Jag ska jobba och äntligen börja tjäna lite 
pengar.  Jag kollar efter sommarjobb och 
tycker det ser ganska ljust ut, även om man 
kanske inte får det roligaste jobbet först. 
Någonstans i mitt huvud känner jag att jag 
kommer att vilja plugga vidare. Kanske blir 
det om fem år, kanske om tjugo. Därför har 
jag läst in högskolebehörigheten redan nu.

Idag måste man inte läsa alla kurser som 
behövs i exempelvis svenska för att få 
grundläggande högskolebehörighet när 
man läser ett yrkesprogram på gymnasiet. 
Men det är många som ändå gör det. 

Alla skolor är skyldiga att erbjuda de 
kurser som behövs för att få grundläggande 

högskolebehörighet. Och sedan förra hös-
ten måste det ligga inom programmens or-
dinarie poäng, det vill säga 2 500 poäng. Du 
behöver alltså inte längre ta fler poäng för 
att läsa in grundläggande högskolebehörig-
heten, än om du inte gör det. 

Du kan alltid läsa in högskolebehörighet 
även på yrkesprogrammen.

Plugga vidare 
efter byggprogrammet

Vi utför
   Besiktning     Reparation
   Omläggning     Nyproduktion
   Montage av taktillbehör

Kontakta oss för mer info
info@nordiskatak.se
Jimmy 070-336 60 77
Anton 070-604 66 62

När såg du över ditt tak senast?
Vi hjälper dig!

Utnyttja
ROT-avdraget!

I samverkan med:

Utnyttja
ROT-avdraget!

När såg du över
ditt tak senast?

Vi hjälper dig!

Kontakta oss för mer info
info@nordiskatak.se
Jimmy 070-336 60 77
Anton 070-604 66 62

Vi utför
• Besiktning • Reparation
• Omläggning • Nyproduktion
• Montage av taktillbehör

I samverkan med:

Vad gör du efter gymnasiet?

 forts från  
    föregående sida

Jesper norell Lucas Krange

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.

Tel: 018-65 13 50 • www.bbmuppsala.seStålgatan 23, Uppsala. Tel 018-65 13 50
www.bbmuppsala.se
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PROFFSBYGGARNA  |  FRAMTIDEN 

HÄR VÄXER 
UPPSALA

3 489 potentiella infl yttningsfester

Ett antal av alla pågående/
kommande projekt
Förkortningar: br: bostadsrätt; hr: hyresrätt; fk: 

friköpt och lgh: lägenhet Blått: aktuellt projekt. Gult: 

större projekt inom snar framtid.

1. Skölsta. Arbete med detaljplan pågår, JM pla-

nerar 300 villor och tomter i området. 

2. Lindbacken, ett nytt samhälle strax utanför 

Jälla. Här bygger fl era byggherrar några hundra 

radhus och villor, både br och fk.

3. Gröna Gränby, hr. Minst 900 lägenheter 

planeras längs Råbyvägen i Gränby – Rikshem 

– detaljplan 2014. 

4. Jaktfalken, br. 65 lgh i Kapellgärdesallén – 

Riksbyggen – 2014.

5. Pilgrimsfalken, br – 53 seniorlägenheter på 

Kapelgärdesallén – Bonum – 2014.

6. Solskenet, br. 60 lgh i Gränby Backe – Riks-

byggen – 2014-15.

7. Soluppgången, br. 72 lgh i Gränby Backe – 

HSB – 2014-15. 

8.  Gryningsljuset, br. 53 lgh i Gränby Backe – 

HSB – 2014-15

9. Östra Salabacke. Runt 2 000 bostäder längs 

Fyrislundsgatan – Flera olika byggherrar 

skapar en blandning av radhus och fl erbo-

stadshus. Bostadsrätter och hyresrätter – prel 

2015-. 

10. Norra Kvarngärdet – Stenafastigheter pla-

nerar att börja bygga 400 nya hyresrätter i 

området – prel 2014.  

11. Kvarntornet, br. 55 lgh vid Kvarntorget med 

fl ygande japansk trädgård – NCC – prel 2014-

16. 

12. Västra Orgeln 1, 2 och 3, br. 171+52+75 lgh på 

Kapellgärdet – NCC – 2014-16

13. Gröna huset, br. 93 lgh på Kapellgärdet – 

Peab – 2012-14

Forts sid 12 

2021

25

24

26

22

27

23

28

40
41

43

33

39
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• ALM Equity 
• Asbro 
• Besqab
• ByggVesta
• hauschild+siegel
• Hökerum
• HSB
• Järntorget
• JM
• Lindbacken
• Magnolia utveckling
• NCC
• Oxenborgen Fastigheter AB
• Peab
• Rekab
• Riksbyggen

• Rikshem
• Rosendal fastigheter
• Sh-bygg
• Skanska Nya Hem
• Stena Fastigheter
• TB-exploatering, 
• Turbinen i Stockholm AB
• Uppsala Akademiförvaltning
• Uppsalahem/Studentstaden
• Vasakronan
• Veidekke
• Wallenstam
• Åke Sundvall Byggnads
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Det har talats i åratal om att det ”snart kommer att 
byggas fl er bostäder i Uppsala”. Proffsbyggarna har 
tittat närmare på hur mycket av planerna som blir 
verklighet. 

Vi hittade 3 489 bostäder som byggs just nu eller 
som planeras att börja byggas inom ett år. Lägg till 
det mellan 4 000 och 10 000 lägenheter i områden 
där kommunen planerar för att byggena ska kom-
ma igång med start nästa år. Och det bara i och runt 
Uppsala. 

Det är bostäder som redan nu fi nns till försäljning 
eller uthyrning, eller som kommer att säljas eller 
hyras ut under samma period. Och vi har säkert 
missat några. 

Forts nästa sida 

HÄR ÄR DE SOM BYGGER:
Just nu planerar 29 olika byggherrar att de 
närmaste åren bygga nya bostäder i Upp-
sala. Det är en mångdubbling jämfört med 
för fem år sedan. 

De fl esta fi nns med på kartan över aktu-
ella projekt. De övriga på Proffsbyggarnas 

lista över aktuella byggherrar har konkre-
ta planer som ligger nära i tiden, men da-
tum för byggstart fortfarande är prelimi-
närt bland annat på grund av att detaljplan-
arbetet fortfarande pågår. Exempelvis kom-
mer byggherrar att begå Uppsalapremiär i 
Östra Salabacke.

4
5

6
7

8

11

14

15
18

17
16

12

19
20

31

32 36

42

35 37
3834

33

13

1

2

3

9

10

29

30
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29. Ulleråkersområdet. Mer än 6 000 bostäder 

planeras i området där kommunen nyligen 

köpte mark. Både br och hr. Även Uppsalahem 

äger mark i området – 2016 och framåt. 

30. Bäcklösa, längs Dag Hammarskjölds väg. Runt 

200 villor, parhus, radhus och lägenheter pla-

neras – prel 2015.

31. Blåsenhus. studentbostäder – 243 lgh i Kåbo 

– Studentstaden – 2014. 

32. Allotria & SommerWind, br. Totalt 112 lgh i två 

etapper nära tennishallen i Rosendal – REKAB 

– 2014 resp 2015-16. 

33. Student i Rosendal, hr. 264 studentlägenhe-

ter – Uppsalahem – 2014-15

34. Inspiration Rosendal, br. 300 små lgh med 

löparbana på taket – Rosendals Fastigheter – 

2015-16 

35. Smaragden, br. 115 1-2 rums lgh i Rosendal – 

Rosendals Fastigheter – prel 2014-15

36. Rosendalen, br. 81 lgh granne med Stadssko-

gen – HSB – 2014-15

37. Södra Rosendal, hr. Mer än 100 lgh – Wallen-

stam – prel 2014

38. Södra Rosendal, hr. 119 lägenheter i gemytliga 

kvarter – ByggVesta – 2014-15

39. Eriksberg. Ett par hundra bostäder planeras 

längs Norbyvägen. Hyres- och bostadsrätter – 

prel 2016 

40. Bernadotteporten, br. 48 kvadratsmarta ettor 

i Valsätra – Veidekke – 2015. 

41. Bernadottestigen, äganderätt. 31 radhus/par-

hus i Valsätra – Veidekke – prel 2015. 

42. Gottsunda Allé 1&2, br. Totalt 97 lgh i två 

etapper – Hökerum Bygg – 2014-15

43. Stenhammarsparken, äganderätt. 20 radhus i 

natursköna Gottsunda – Uppsalahem – 2014. 

 Forts från sid 10

14. Uppsala Entré, br. 116 lgh granne med Järn-
vägsstationen – Skanska Nya Hem – 2014-15.

15. Åriket 1, 2 & 3, br. 68, 72 resp 49 lgh i Kungs-
ängen – JM – 2014 och framåt

16. Åsikten, br. 34 seniorlägenheter – Bonum – 
2014-17.

17. Åsikten 2, br. 71 lgh – Riksbyggen – 2014-17.

18. Kungsträdgårdarna, br. 62 lgh nära Fyrisån – 
NCC – 2014-15.  

19. Brandsoldaten, br. 39 lgh i kvarteret Brandsta-
tionen mitt i stan – Peab – 2014.  

20. Tegnér, br. 86 lgh i Luthagen – Besqab – prel 
2015. 

21. Linnéhuset, hr. 139 lgh i Luthagen med gemen-
sam takterrass – Uppsalahem – 2014-15. 

22. Nattviolen, br. 63 lgh i Luthagen – JM – prel 
2014

23. Living, br. 58 smålägenheter längs Stabby Allé 
– Besqab – 2014-15 

24. Ängsliljan 2, br. 49 lgh i Luthagen – JM – prel 
2015-16

25. Tegelbacken, br. 44 lgh i norra Luthagen – JM 
– prel 2014-15.

26. Tullmästaren, br. 64 lgh i norra Luthagen – JM 
– 2014

27. Bröndbo, br. 55 lgh i Börjetull – HSB – 2015-16. 

28. Flintstenen, br. 81 lgh i Stenhagen Centrum – 
HSB – 2015.
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Hantverkshjälpen

 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

och ni blir nöjda... Tele: 0706-51 84 88
Epost: jeoslme@gmail.com

Vi  utför Snöröjning
Halkbekämpning
Sandupptagning
Husgrunder

Yttre fastighetsservice
Trädgårdsanläggning
Tomtplanering
Sten & plattsättningar

www.arstatak.com
Tel. 018-14 40 45

FRÅN RITNING 
TILL FÄRDIGT 
TAK!

Ett av Sveriges ledande företag 
inom Tak- och tätskiktsarbeten.

LIDBACKS TAK AB

www.lidbackstak.se
0708 - 12 66 67

omläggningar av 
papptak, tegeltak

10 års garanti

”TÄTA TAK – VÅR STYRKA
ER TRYGGHET”

070-549 01 08
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UPPSALA NORD: 
Söderforsgatan 1, Librobäck. 
Tel: 018-18 43 30

Vi löser det!
Hos oss 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

Nordens mest hållbara 
byggnad - Juvelen
En skimrande trekantig byggnad som påminner om en ädelsten blir det första 
som möter resenärerna när tågen rullar in i Uppsala. Juvelen är namnet på Upp-
salas nya landmärke som planeras vara klart i slutet av 2016.

Kommunens krav är högt ställda avseende arkitekturen: byggnaden ska vara 
en värdig entré till Uppsala. Hållbarhet är också mycket viktigt för kommunen, 
kontorsfastigheten ska vara ett plusenergihus vilket betyder att det ska generera 
mer energi än det gör av med på årsbasis.

Byggherre är Skanska. Ansvariga arkitekter för Juvelen är Utopia.
Källa: Skanska
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SNICKARglädje
”Jag jobbar med huvud och händer”

Emilia Dahlén blev mamma 
när hon var sexton år. Hon 
sköt på gymnasiet i två år 
och bestämde sig sen för 
att utbilda sig till snicka-
re. Idag är hon 29 år. Hon 
har två barn och hon älskar 
sitt jobb. 

– Det var mycket som 
spelade in när jag valde 
till gymnasiet. Jag var ung 
mamma, så ekonomin var 
viktig. Jag ville gå en utbild-

ning som ledde till ett jobb 
och en lön som skulle räcka 
för att försörja mitt barn. 
Det visste jag att jag skulle 
få som snickare, säger hon. 

Sen trodde Emilia Dahl-
én att jobbet som snickare 
nog skulle passa henne gan-
ska bra också. 

– Jag var lite skoltrött på 
högstadiet och ville gärna 
arbeta med kroppen. Att få 
bygga saker på skoltid tyck-

Lite skoltrött och med ett barn att för-
sörja valde Emilia Dahlén en utbildning 
hon visste skulle ge jobb och en lön som 
räcker för att försörja familjen. 

– Om jag skulle välja en sak att jobba 
med resten av livet, väljer jag precis det 
jag gör idag, säger hon. 

te jag lät jättebra, säger 
Emilia Dahlén och skrat-
tar lite. 

Blev det som du hade 
tänkt dig?
– Det har varit lika roligt 
som jag trodde att det skulle 
bli. Det jag visste om bygg-
programmet innan jag bör-
jade var att man snickrade 
söta lekstugor och kaklade 
små bås. Och det är väl gan-
ska långt från vad jag gör på 

jobbet idag. Men verklighe-
ten är ännu bättre. Jag job-
bar både med kroppen och 
med huvudet för att skapa 
saker som ska finnas kvar 
länge, ibland i hundra år el-
ler mer. Det är ganska kul 
att åka förbi ett hus och tän-
ka: det där har jag gjort, sä-
ger Emilia Dahlén. 

Jobba med huvudet
Många av de uppdrag Emi-
lia Dahlén och hennes kol-

legor jobbar med är försäk-
ringsärenden. Reparationer 
efter vattenskador och an-
nat.  

– Så jag träffar många 
kunder som är väldigt glada 
när vi kommer, säger Emi-
lia Dahlén. 

Men det är också en ut-
maning. Det finns sällan rit-
ningar att utgå ifrån och det 
är svårt att i förväg säga hur 
mycket som behöver göras 
om. 

– Man får använda huvu-
det som snickare. Det gillar 
jag. Jag gör mycket av kon-
struktionsarbetet själv. Det 
är frihet under ansvar, sä-
ger Emilia Dahlén och till-
lägger:

– Idag har jag till exem-
pel sysslat med ren kon-
struktion. Vi har rivit ut ett 
bjälklag ur ett gammalt hus 

– som snickare får man ta mycket eget ansvar. se till att de konstruktioner man gör håller, köpa in virke och material. Det är 
lite charmen med jobbet, att hitta lösningar till ibland ganska krångliga problem, säger Emilia Dahlén. 

Jag gör mycket av kon-
struktionsarbetet själv.
Emilia Dahlén forts nästa sida 

Kort om
Emilia
Namn: Emilia Dahlén, 
29 år.  
Yrke: snickare
Familj: sambo och två 
barn, 13 och 2 år.
Bor: Järlåsa
Jobbar: På Infrabygg 
med projekt runt om i 
Uppland. 
På fritiden: ”När man 
har småbarn har man 
inte så mycket fritid. 
Men jag gillar samma 
saker som de flesta 
andra. Resa, äta god 
mat och att umgås 
med mina vänner.”
Om jobbet: ”Skulle jag 
välja en sak att hålla 
på med resten av livet, 
skulle jag välja det 
här.” 
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och ska ersätta det med ett 
nytt. Det gäller att komma 
på en lösning som passar in 
i den gamla timmerstocks-
konstruktionen, säger Emi-
lia Dahlén. 

Inte tungt
med rätt teknik 
Snickare brukar anses vara 
ett av de tyngre yrkena i 
byggbranschen. Hur stark 
är Emilia Dahlén?

– Jag är inte jättestark. 
Det handlar mer om att 
lära sig rätt teknik, än att ha 
mycket muskler. Att lära sig 
lyfta rätt, att hålla maski-
nerna rätt och att hjälpas åt 
med de saker som är tunga. 
Jag brukar resonera att det 
jag inte orkar bära själv, det 
ska inte mina manliga kolle-
gor heller bära. Då slitar de 
ut kroppen i förtid. Det är 

bättre att gå två gånger el-
ler att hjälpas åt, säger hon. 

Ibland stöter hon på 
hugg-i-mentaliteten i den 
äldre generationen. 

– De vill gärna klara sig 
själva. Det verkar ha varit 
lite tabu att be om hjälp förr 
i tiden. Men så är det inte 
längre. Jag och mina kolle-

gor vill att kroppen ska hål-
la hela livet, så självklart 
hjälper vi varandra. 

Framtiden då?
– Jag tänker plugga vi-

dare, men inom byggbran-
schen. Det finns många 
möjligheter att utvecklas, 
läsa kortare kurser och ut-

bildningar. Jag kan bli ar-
betsledare eller börja job-
ba på arkitektkontor. Men 
om jag skulle välja en sak 
att jobba med resten av li-
vet, så väljer jag precis det 
jag gör idag

Text Marie-Louise Olsen
foto Johan Wahlgren

Jag ville ha en lön så att jag 
kunde försörja mitt barn.

– Jag skulle säkert må bra av att träna lite mer, men det är viktigare att ha rätt teknik än mycket
muskler, säger Emilia Dahlén.  

Flest snickare på byggena
Träarbetare, eller snickare som det kallas till vardags, är den största yrkes-
gruppen i byggbranschen.

Träarbetaren är ofta med i hela byggprocessen i ett exempelvis ett hus-
bygge och arbetar med allt från att bygga gjutformar och tillverka takstolar, till 
inredningssnickerier som fönster- och dörrkarmar.

För att bli träarbetare läser du gymnasieskolans treåriga byggprogram, med 
inriktning Hus- och anläggning. Efter utbildningen jobbar du som lärling för att 
få en yrkesexamen.
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Kära Uppsala. 
Det här Kaffet är till Dig.

Se filmen om Lindvalls på www.lindvallskaffe.se/thestory

Spikgatan 10 753 23 Uppsala
018-12 35 10  ||  www.vargardahus.se

Total boyta
192,2 m2

Villa Solsidan
Ditt livs roll

I SAMARBETE MED:

Nu har du chansen att ta huvudrollen 
i Solsidan, vår nya husmodell! I denna 
stora, eleganta villa sätter du sceno-
grafi  och regi helt efter eget huvud. 
Välkommen till VårgårdaHus – scenen 
är din!

Villan har i bottenplan en härlig öppen 
planlösning med ett vardagsrum på 
inte mindre än 51 m2. På övervåningen 
har du 3 rejäla sovrum, allrum och
badrum. Dessutom fi nner du två
klädkammare och ett dressingroom.

proffsbyggarna
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UNDERJORDISKT
De bygger 610 meter tunnel, mellan

villor och fornminnen

Det är måndag morgon. Ett 
stadigt strilande regn gör 
leran under grävmaskiner-
nas hjul om möjligt ännu 
lerigare. Vattnet lägger sig 
i pölar i den breda och re-
dan nu ganska djupa fåra 
som långsamt äter sig ge-
nom landskapet. 

Vi är på det stora tun-
nelbygget i Gamla Uppsa-
la. Tåg bullrar titt som tätt 
förbi på den enkelspåriga 
järnvägen bakom oss, mitt 
mellan villor och historiska 
platser. Om tre år kommer 
tågen istället att susa fram 
på en modern dubbelspårig 

järnväg i en tunnel rakt un-
der oss. 

Första spadtaget togs i 
höstas och sedan dess har 
det varit full fart på bygget. 
Det här är ett projekt med 
små marginaler, både tids-
mässigt och fysiskt. Järn-
vägen ska till exempel le-
das om på ett provisoriskt 
spår förbi det som ska bli 
tunnelmynningarna redan 
den 11 maj. 

– Exakt när trafi ken ska 
börja rulla på den proviso-
riska rälsen är bestämt se-
dan länge och går inte att 
ändra. Det är bara för oss 

att se till att vara klara, sä-
ger Niklas Karlsson som är 
platschef på Svevia. Svevia 
är entreprenör för markar-
betet, tunneln och de tre 
broar som ska byggas över 
den nya järnvägen. 

Utmaningarna kommer
Man har redan stött på ut-
maningar. Bygget är en så 
kallad Open Cut-tunnel, det 
vill säga att man gräver ett 
djupt dike, gjuter en tunnel 
på botten av diket och se-
dan fyller på jord igen. 

– För att inte kanterna 
ska rasa in slår vi först ner 

Skopa för skopa tar den form. Järnvägstunneln 
som äntligen ska befria Gamla Uppsala från bull-
rande tåg. Det är ett jobb med små marginaler och 
stora utmaningar. 

två väggar av stålplank, sen 
gräver vi ut mellan dem, sä-
ger Niklas Karlsson.  

Från början var tanken 
att slå ner planken i marken, 
men det visade sig omöjligt. 

– Det är hårdare i marken 
än man trodde. Vi har bytt till 
en teknik där vi istället bor-
rar ner stålrör i marken och 

täta med plåtar allt eftersom 
vi schaktar oss ner, säger Nik-
las Karlsson. 

Det tar längre tid och man 
kommer troligtvis behöva 
kompensera genom att vara 
fl er på bygget i sommar.

Bara mängden jorden, 
sten och lera som ska frak-
tas bort är en utmaning i sig. 

Det handlar om 250 000 ku-
bikmeter, varav runt 150 000 
kubikmeter lera, som måste 
bort för att ge plats för järn-
vägen. 

– Det är 25 000 fullasta-
de lastbilar.

Efter leran kommer ber-
get. Det ligger på mellan 
fem och tio meters djup och 

Kort om ett långt bygge 
Totalt ska fyra kilometer dubbelspår och 610 meter järnvägstunnel byggas för-
bi Gamla Uppsala. Invigning är i november 2017. 
Vid villaområdet sänks spåren ner i marken. De fyra plankorsningar som fi nns 
i området idag försvinner. Väg 676, Vittulsbergsvägen och Vattholmavägen får 
ny sträckning. 
Svevia är entreprenör för markarbeten, tunnel och de två broar som byggs över 
järnvägen. Hela projektet, inklusive järnväg och vägar, kostar runt 1,3 miljar-
der kronor. 

Diket som själva tunneln sedan ska gjutas i blir 18 meter brett och mer än tio 
meter djupt. När allt är klart kommer man ovanifrån inte märka av tågen som 
susar fram bara några meter under markytan. 
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Du vet hur det är att gräva i lera?
Man tar en skopa och sen rinner
hålet igen. /niklas Karlsson

Många anläggare
Många av medarbetarna på tunnelbyg-
get i Gamla Uppsala är anläggare. 

• Som anläggare jobbar du med allt från att bygga gator, 
tunnlar, vägar och broar till park- och trädgårdsanlägg-
ningar. Du jobbar mycket med olika maskiner, både tunga 
anläggningsmaskiner och tekniskt avancerade mätinstru-
ment. 

• Det går att specialisera sig, till exempelvis som belägg-
ningsarbetare 

• Du läser lättast till anläggare genom gymnasieskolans 
treåriga byggprogram, inriktning anläggning. Efter genom-
förd utbildning jobbar du som lärling för att ta din yrkes-
examen. 

man räknar med att nå ner 
till det i slutet av april. 

– Vi ska spränga mellan 
en och fyra meter ner i ber-
get. För att tunneln ska bli 
stabil måste den ligga på 
en bädd av sprängsten, sä-
ger Niklas Karlsson. 

Hur känns det att sprän-
ga mitt bland alla hus?

– Det har man gjort 
många gånger. Villaägarna 
behöver inte vara oroliga. 
Vi ska spränga i vår spontlå-
dan, själva ”diket”. Väggar-
na som håller kanterna på 
plats får absolut inte rasa in, 
så vi kommer att vara väl-
digt försiktiga. 

Risk för lerras
Väldigt försiktig kommer 
man även att vara när man 
schaktar runt tunnelmyn-
ningarna, där järnvägsspå-
ret sänks ner i marken. Si-

dan som vetter mot villor-
na på Banvallsvägen blir 
en lodrät vägg av stål och 
sten. Men på andra sidan 
ska marken slutta svagt från 
järnvägsspåret och upp mot 
åkrarna ovanför. 

– Du vet hur det är att 
gräva i lera? Man tar en 
skopa och sen rinner hå-
let igen. Det är alltid risk 
för skred när man jobbar 
på lersluttningar och vi 
ska gräva ut sju, åtta me-
ter djup lera. Det kommer 
att bli en krävande schakt-
ning. Vi kommer att jobba 
när det är så torrt som möj-
ligt i marken och det kom-
mer att vara våra duktigas-
te maskinförare, säger Nik-
las Karlsson och tillägger:

– Det är ett komplext 
bygge, allt måste bli ex-
akt rätt när man bygger för 
järnväg. Vi har många duk-

tiga medarbetare från olika 
yrkesgrupper på plats. 

Över vattenådern
Niklas Karlsson och hans 
kollegor gräver sig fram 
rakt genom ett av Sveriges 
rikaste arkeologiska områ-
den. 70 000 kvadratmeter 
mark har gåtts igenom av 
arkeologer inför projektet. 
Man har bland annat rönt-
gat, för att se vad som finns 
under jord. Och det är all-
tid en arkeolog på plats på 
när Svevia börjar gräva i nya 
områden. 

Dessutom går tunnelbyg-
get genom vattenskyddat 
område och över en viktig 
vattenåder. 

– Tunneln går inte så 
djupt att det ska påverka 
ådern, men vi kommer nära 
den på ett par ställen. Där 
bygger vi skydd för att inte 

vatten ovanifrån ska tränga 
ner i grundvattnet, säger 
Niklas Karlsson. 

Och så har vi den lilla de-
taljen att tunneln dras rakt 
mellan husen i kvarteren. 

– Troligtvis kommer vi 
att stöta på en och annan 
ledning som inte finns ut-
märkt på kartor eller rit-
ningar. 

Om lite drygt två år ska 
själva tunneln och de om-
kringliggande markarbete-
na vara klara och järnvägs-
spåren börja byggas. 

Niklas Karlsson tar på sig 
skyddshjälmen och ger sig 
ut. Det verkar som om det 
äntligen har slutat regna.

Text Marie-Louise Olsen
foto Johan Wahlgren

– Vi kommer att vara upp mot 100 personer som jobbar 
här när det är som mest intensivt i sommar, säger niklas 
Karlsson. 
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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

Hos oss får du inspiration av våra säljare, 
och i våra fina utställningar.

VÄLKOMMEN TILL 
BEIJER

Vi har utställningar på kompletta kök, badrum, innerdörrar, ytterdörrar och uterum mm.

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

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

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

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

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

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