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Nytt

TEMA: FORSKNING OCH UTVECKLING

BLICKEN MOT
FRAMTIDEN
Bengt Dahlgren har över trettio pågående
forsknings- och utvecklingsprojekt med syftet
att driva samhället i rätt riktning.
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» Den stora diskussionen som alltid dyker
upp vid ingrepp är
patientsäkerheten. Det
innebär en tät kontakt
med verksamheten «
Läs intervjun med Patrick von Zedlitz och hans arbete
med medicinska gaser på sidorna 22–23.

26

Sid 3. I korthet. Sid 4. Bilden: Nav för den digitala generationen. Sid 6. Tema: Forskning och utveckling. Sid 8. Femte
generationens fossilfri energi. Sid 11. Forskningsprojekt för ny energiproduktion. Sid 12. Duscha med grannens avloppsvatten. Sid 13. Efterlyser inkluderande indikatorer. Sid 14. Skapandet av hållbara stadsdelar. Sid 16. Täta borrhål
för energilagrning. Sid 18. Säkrare räddningshissar. Sid 20. BeDOT – nytt simuleringsverktyg. Sid 22. Intervju med Patrick von Zedlitz. Sid 24. Gigantiskt träklot i Göteborg. Sid 25. Framgångsrikt samarbete mellan kontor. Sid 26. Längre
intrimning med avancerad teknik.

redaktion

Utges av: Bengt Dahlgren Stockholm AB Adress: Hammarby Allé 47, 120 30 Stockholm Telefon: 08-588 88 100
Hemsida: www.bengtdahlgren.se E-post: info@bengtdahlgren.se Ansvarig utgivare: Lars Kjellgren, vd Produktion och layout: Nevada Media Tryck: Bengt Dahlgren-nytt trycks på ett miljövänligt papper hos det miljöcertifierade tryckeriet DanagårdLITHO i Ödeshög (2019) Omslag: Philip Ngo Nummer: 2 av 2, nästa nummer
av BD-nytt utkommer i maj 2020 Följ Bengt Dahlgren på: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Mynewsdesk.

2

jonas kullman

i korthet

Certifiering för välbefinnande och hälsa
Well building standard (Well) är ett snabbt
växande certifieringssystem för hälsa och
välbefinnande i byggnader. Mathilda Silva på
Bengt Dahlgrens Göteborgskontor avklarade
sin Well-tentamen i september i år och är nu
en av tolv i Sverige som kan guida och samordna projekt mot en Well-certifiering.
Well utgår från sju koncept som påverkar människors välmående och produktivitet: luft, vatten,
ljus, ljud, kost, motion och sinne.
– Under det senaste decenniet har vi sett en
snabb utveckling av ett mer miljömedvetet
byggande över hela världen, främst genom olika
certifieringar av byggnader, men människors välbefinnande och hälsa har spelat en relativt liten
roll. Vi tror att det nu är dags att höja människors
hälsa och komfort till framstegen inom byggmetoder och återuppfinna byggnader som inte bara

är bättre för planeten utan också för människor,
säger Mathilda Silva.
Bengt Dahlgren kan nu arbeta vidare med
hållbarhetsfrågor i ett djupare perspektiv.
– Nu kan vi genom att Well-certifiera byggnader hjälpa beställarna med att fokusera på de
parametrar som påverkar människors välbefinnande i arbetslivet. Till exempel att designen
hämtar inspiration från naturen i form av växter
och naturliga material, att gestaltningen ska
uppmuntra till vardagsmotion samt att det ska
erbjudas hälsosam kost.
Well lanserades 2014 och är den första certifieringen i sitt slag som enbart fokuserar på
hälsa och välbefinnande för brukaren. Idag finns
även version 2.0. Bengt Dahlgrens Stockholmskontor utreder hur de kan WELL-certifiera sitt
kontor.

TOG HEM STAFETTEN
Bengt Dahlgrens lag – bestående av Sara
Eriksson, Martin Adolfsson, Daniel Rehn
och Henrik Jönsson – vann årets upplaga av
Johannebergsstafetten. Tretton lag deltog i
tävlingen som årligen anordnas av Johanneberg Science Park och går genom friluftsområdet Mossen i Göteborg.

BENGT DAHLGREN KLIMATKOMPENSERAR I TANZANIA
Bengt Dahlgren har klimatkompenserat 219 ton
växthusgaser, vilket motsvarar bränsleförbrukningen för resor i tjänsten och energianvändningen för kontorsenergi under 2018.
– Vi har valt att klimatkompensera genom
Zeromission och deras projekt mot avskogning
i Yaeda Valley i Tanzania. Det anknyter också till
vårt projekt för Ingenjörer utan gränser i Tanza-

nia. Bevarande och återplantering av skog är en
mycket viktig åtgärd för att begränsa klimatpåverkan, säger Maria Perzon, hållbarhetsansvarig
på Bengt Dahlgren.
Bengt Dahlgren har tidigare klimatkompenserat motsvarande utsläpp för 2016 och 2017 och
är anslutna till Fossilfritt Sveriges Klimatväxlingsutmaning.
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BRF VIVA ÅRETS
MILJÖBYGGNAD

Brf Viva i Göteborg har
utsett till Årets Miljöbyggnad i Sweden
Green Building Awards
2019. Byggnaden har
byggts för att bli Sveriges mest hållbara och
innovativa bostadsprojekt.
– Det har varit roligt
att få vara med i ett
projekt där alla varit
väldigt engagerade i
att uppnå Riksbyggens
höga hållbarhetsambition för projektet. Det
har även varit väldigt
utvecklade och inspirerande att få arbeta
med ett projekt som
tar ett så omfattande
hållbarhetsgrepp
och verkligen vill
ligga i framkant, säger
Mathilda Silva och
Maria Perzon på Bengt
Dahlgren.

REDOVISAR
HÅLLBARHET

Bengt Dahlgren har
släppt sin första
hållbarhetsredovisning enligt standarden Global Reporting
Intiative Standards
2016.
– Med skärpta hållbarhetsmål och ökat
fokus på hållbarhet i
våra tjänster vill vi nu
nå ännu längre. Vårt
uppdrag är påbörjat
men inte slutfört,
säger Maria Perzon,
hållbarhetsansvarig på
Bengt Dahlgren.
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Nytt nav för den
digitala generationen
Bengt Dahlgren är med i satsningen på den femte Hötorgsskrapan på Sergels torg,
som ska bli Stockholms nya nav för den digitala generationen och vara en hubb för
musik, gaming och kultur.
Bakom projektet står AMF Fastigheter och Pop House, grundat av Björn Ulveus
och Conni Jonsson, med tanken att stärka Stockholms kultur- och musikliv.
I projektet kommer Bengt Dahlgren att vara installationssamordnare och teknikstöd inom AMF:s projektgrupp samt hantera styrningsprojektering och brandprojektering.
ILLUSTRATION: Doubleaction.
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TEMA

FORSKNING &
UTVECKLING
V
finansieras av myndigheter, branschorganisationer,
EU, kunder och oss själva. Oftast skapar dessa stora
nätverk där både akademi och industri möts och där
vi på Bengt Dahlgren fungerar som en bro mellan
dessa.

ISSTE NI ATT VI HAR 32 stycken pågående
forskning- och utvecklingsprojekt på
Bengt Dahlgren? Visste ni att vi är 22
stycken engagerade medarbetare i dessa?
Visste ni att vi har samarbete med minst
11 universitet/högskolor både i Sverige och utomlands?
När vi sammanställde denna information blev jag
en ännu stoltare Bengt Dahlgrenare! Vi lever verkligen upp till våra värderingar – Helhetssyn, Engagemang, Nytänkande och Spetskompetens – och det är
inte konstigt att vi är det självklara valet för medarbetare och kunder. Vi driver samhällsutveckling.
Många av de projekt som vi driver i dag kretsar
kring hållbarhet, energilagring, återvinning, digitalisering, förnyelsebara energikällor och säkerhet.
Vi utvecklar beräkningsverktyg och mätutrustning,
demonstrerar ny teknik, tar fram riskminimeringsåtgärder, designar nya tekniska lösningar, gör mätningar och tester ute på fält med mera. Projekten

JAG HAR FÖRMÅNEN ATT FÅ vara sammankallande för
Bengt Dahlgrens koncerngemensamma FoU-grupp,
som bildades i slutet av förra året. Gruppen består av
Catarina Warfvinge, Henrik Jönsson, Max Tillberg,
Nils Olsson och undertecknad. Ulf Järnberg, Anna
Larsson och Louise Holmstedt är aktiva deltagare och
vi ser gärna att vi blir fler som driver dessa frågor.
Vi har under 2019 jobbat på att kartlägga och synliggöra Bengt Dahlgrens FoU-arbete. I detta nummer av
Bengt Dahlgren-Nytt får ni en kort inblick i pågående
projekt. Håll gärna utkik och ställ frågor till Bengt
Dahlgrens övriga utvecklare. Vi ser gärna att just du
hoppar på FoU-projektet tillsammans med oss!

FoU-gruppen genom José Acuña
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Text: Lennart Orvarsson | Foto: José Acuña

ENERGILAGRING I MARKEN
GER NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER
Lokalproducerad och lågtempererad energidistribution i stadsdelar är en nygammal metod där geoenergi- och fjärrvärmebranscherna möts. Bengt Dahlgren har till uppdrag att hjälpa fastighetsägare och energibolag att samarbeta.



Projektet Stora
Frösunda under
byggnation. Bilden
visar kulverten för
anslutning av stadsdelens energisystem
till det gemensamma
borrhålslagret.

José Acuña.

B

ENGT DAHLGREN ARBETAR för att utveckla
samhället i en mer hållbar inriktning. Det
gör de bland annat med hjälp av professionell klimatkontroll och energidistribution i och mellan fastigheter, samt med
utnyttjande av förnyelsebara energikällor som geoenergi och solenergi. Optimering av energilösningar
för stadsdelar inklusive energilagring är i dag ett hett
ämne, både i akademin och näringslivet.
– I lokala fastighetsbestånd strävar vi efter att använda ny teknik och flytta energi mellan byggnader
när det är möjligt, både i realtid och med en tidsförskjutning via lagring. Vi är en bro mellan akademi
och industri, säger José Acuña som är vd på Bengt
Dahlgren Stockholm Geo och sammankallande för
en koncerngemensam FoU-grupp.
Många befintliga geoenergisystem i Sverige grundas i principen av lokalproduktion och energidistribution i enskilda fastigheter. Bengt Dahlgren jobbar
i innovativa projekt, oftast nybyggnation, där energisystem för flera fastigheter designas och driftsätts
med temperaturer som är mycket närmare markens
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ostörda temperatur. Detta öppnar för fler möjligheter att tillvarata kyl- eller värmeöverskott samtidigt
som den förnyelsebara geoenergikällan kommer till
användning. Principen ingår bland annat i begreppet
femte generations fjärrvärme och fjärrkyla.
– Vi är aktiva inom forskning och utvecklingsprojekt som tar fram ny kunskap inom detta område, och
bistår därmed med kompetens så att fastighetsägare
och energibolag förbereder sig för att sälja billigare
energiöverskott till varandra. De största fördelarna är
lägre driftkostnader, mindre miljöpåverkan och inte
minst nya affärsmöjligheter, både för fastighetsägare
och energibolag, säger José Acuña.
BENGT DAHLGREN ÄR FÖR närvarande med i ett stort
innovationsprojekt i Stockholm gällande åtta kvarter i fastigheten Stora Frösunda 2 med Fabege som
uppdragsgivare. Projektet tillämpar principen ovan
och skapar förutsättningar för en så flexibel energihandel som möjligt. Hjärtat av systemet kommer att
bestå av minst 160 borrhål på 330 meters djup som
ger värme och kyla åt de nyuppförda byggnaderna, 

TABELL 1

				
		
I drift
Energikällor
Stad
sedan
Bas/Spets

Min. och max. 			
temp
SPF		
geolager [C]
värme
SEER

Installerad
baskapacitet
värme/kyla [MW]

Karlstads Universitet
Karlstad 2014
Geoenergi/
1-8
3,5
12
			Fjärrvärme				

2,5/1

Kungälvs sjukhus
Kungälv 2019
Geoenergi/
3-12
4
7
			Fjärrvärme				

0,7/3

Tabell 1 visar projekt
med innovativa
lösningar där Bengt
Dahlgren deltagit
samt nyckeltal för
projekten.

Krokslätts fabriker
Mölndal 2015
Geoenergi/
2-10
3,5
8
1,4/1,4
			Fjärrvärme				

TABELL 2

		
Land

I drift			
Installerad
sedan
Energikälla
T fram [C] kapacitet [MW]

Ospitaletto

Italien

2018

Grundvatten

13/25

1,36

Tyskland

1979

Grundvatten

10

1,1

Dorsten-Wulfen
ETH Campus

Schweiz

2013

Borrhålslager

8/24

5,5

Jardins de la Pala

Schweiz

2012

Grundvatten

9/12

2,0

Familienheimgenossenschaft

Schweiz

2014

Borrhålslager+Spillvärme

8/28

3,9

Suurstof district-Risch Rotkreuz

Schweiz

2012

Borrhålslager

8/25

5,4
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Tabell 2 visar
några av de större
dokumenterade
geoenergianläggningarna i Europa.
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 både bostäder och kontor, och som kan lagra intern-

och extern-producerad energi när den inte behövs.
Den första etappen, de två första kvarteren, är redan
under produktion. Överskottsenergin kan även gå ut
i Norrenergis nät.
I Stora Frösunda kommer markens temperatur att
jobba mellan -2 och +30 grader med en systemverkningsgrad på cirka 5 och 7 för värme respektive kyla.
– Att använda geoenergi är väldigt effektivt, men vi
begränsar oss inte till endast denna utan letar alltid
efter synergier mellan olika källor. Ibland kan den ena
källan vara lönsammare än den andra och det gäller
att skapa flexibla system som kan utnyttja varierade
produktionskostnader. Att kunna korttids- och långtidslagra energi är en nyckelparameter. Som en del av
forskningsprogrammen Termiska Energilager i Sverige samt RockStore i Norge är vi med och tar fram
ny kunskap inom området, i samarbete med ett antal

»

» Vi hoppas kunna
bidra till en
lång lista av
svenska system inom en
kort framtid. «
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forskningsinstitut och energibolag, säger José Acuña.
I ett fåtal länder i Europa har man använt tekniken
även i större fastighetsbestånd sedan 1970-talet (se tabell 2 på sidan 9).
I fallet för Dorsten-Wulfen i Tyskland fick till exempel 71 byggnader värme från grundvattnet redan
1979, överskottsvärmen skickades vidare till det så
kallade Stieglpotte-området. I Norge får campus
på University of Bergen 4 MW värme från fjordens vatten (6 till 12 grader varmt). Systemet har
på senare tid uppgraderats till femte generationen.
Exemplen är många, framför allt i Tyskland och
Schweiz. Många använder sjövärme och spillvärme
som energikällor.
– Dessa goda exempel tittar vi på närmare. Vi hoppas kunna bidra till en lång lista av svenska system
inom en snar framtid. Hållbarheten tvingar oss alla
mot samma mål, säger säger José Acuña. ■

www . johannebergsciencepark . com

Text: Lennart Orvarsson

EN NY MARKNAD FÖR
ENERGIPRODUKTION
Utfasningen av fossila bränslen skapar nya utmaningar i samhället. FED –
Fossil Free Energy Districts – är ett forskningsprojekt i Göteborg som syftar
till att undersöka hur man kan möta utmaningarna och samtidigt skapa en
ny marknad för småskalig energiproduktion.

A

NDREAS KARLSSON på Bengt Dahlgren
arbetar med projektstöd inom FED och
är den som skriver den tekniska slutrapporten.
– Vi håller som bäst på med utvärdering. Projektet upphörde den sista oktober i år, även
om det kommer att vara i drift fram till februari 2020,
säger Andreas Karlsson.
Med FED vill Göteborgs stad utveckla ett flexibelt
och fossilfritt energisystem för produktion, distribution och handel av energi, värme och kyla på lokal
nivå. Systemet är beläget på Chalmers campus och
omfattar cirka femtio byggnader.
FED INITIERADES AV Göteborgs stad som påbörjades
2016 och är ett EU-projekt som finansieras inom programmet UIA – Urban Innovation Actions. Projektet
har involverat Göteborg Stad, Johanneberg Science
Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg,
Chalmers fastigheter, Akademiska Hus, Chalmers
University of Technology, RISE och Ericsson.
Systemet är tänkt som en framtida energimarknad
där ökad andel sol- och vindkraft samt temporär kapacitetsbrist ställer större krav på flexibilitet. Inom
ramen för FED ska ett system skapas som kan bidra
till att minska toppar i energiproduktion som baseras
på fossila bränslen.

FED är en digital handelsplats där el-, värme- och
kylenergi handlas mellan olika aktörer: enskilda
byggnader, lokala energiproducenter (till exempel
en solcellsanläggning), energilager eller en kombination av dessa. Det är ett unikt projekt där man
kombinerar flera energibärare på en och samma
marknad och energi köps och säljs på auktioner på
timbasis. FED omfattar även en marknad där tjänster för distributionssystemen kan säljas, till exempel
spänningsreglering på elnätet eller temperaturstyrning i fjärrvärmenätet.
FED HAR VARIT I DRIFT sedan början av 2019. Sedan dess
har nya aktörer adderats samt anläggningar och system trimmats in. Det är ett stort och komplext system
där framför allt kommunikation mellan fastighetsautomation och handelsplats samt hantering av stora
datamängder har varit en utmaning.
– Det har varit intressant att vara med om att få alla
delar att fungera tillsammans. Bengt Dahlgren har bidragit med utredningar och projektering av flertalet
investeringar under projektet samt som projektstöd åt
fastighetsägarna. Vi har även hjälpt till med driftsättning, styrbeskrivningar och samordning med Göte
borg Energi. Vi har också ett pågående projekt med
Johanneberg Science Park där vi tar fram den tekniska
slutrapporten för hela projektet, säger Andreas. ■
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Andreas Karlsson.
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TA EN DUSCH MED
GRANNENS VATTEN

Det går åt mycket varmvatten i badrummet. En tredjedel av ett hushålls avloppsvattnet passerar ut genom golvbrunnen i
duschen – förhållandevis rent och varmt.
Varför inte rena, hetta upp och återföra
det som nytt fräscht varmvatten?

I
Andreas Karlsson.

NNOVATIONSFÖRETAGET GRAYTEC är ett svenskt
företag som arbetar med att utveckla ett koncept som innebär att man lokalt renar gråvatten
– bad-, disk- och tvättvatten – från en fastighet
och återför det till brukarna. Kort och gott att
skapa ett lokalt kretslopp för vatten i en byggnad.
– Graytec ser detta som ett globalt problem och att
det redan i dag i vissa delar av världen, som i Kalifornien och Kapstaden, finns akuta behov av lösningar
och system som bidrar till att vi på ett mer effektivt
sätt tar hand om och använder vatten, säger Andreas
Karlsson på Bengt Dahlgren.
Tanken är att skilja på dricksvatten och övrigt vatten
som används och att det finns potential att kunna spara stora mängder vatten och energi. En del i Graytecs
arbete är att delta i framtagandet av en ny standard för
vatten och att ta fram regelverk som gör det möjligt att
ha olika renhetsklasser av vatten i en byggnad.
– Egentligen finns det ingen anledning att det vatten vi använder i duschen, tvättmaskinen eller spo-
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lar med i toaletten är samma vatten som vi har som
dricksvatten. Det här är en utgångspunkt som Graytec tar fasta på och som deras koncept bygger på, säger Andreas Karlsson.
I HSB LIVING LAB pågår just nu ett projekt där Graytec
har installerat sin reningsanläggning och testar funktionen på reningen och vilken vattenkvalitet de får på
det behandlade vattnet. Anläggningen har ett antal
filtersteg, bland annat ultrafilter, aktivt kolfilter och
jonbytarfilter, och en avancerad oxidationsprocess
(AOP).
I projektet har separata ledningar för gråvatten
från duschar och handfat dragits som sedan leds till
reningsanläggningen.
– Resultat från den första fasen visar på mycket
goda resultat och att reningen från gråvattnet fungerar väl. Projektet går nu in i nästa fas där det ska testas att i begränsad skala återföra renat vatten till två
duschar i HSB Living Lab och studera hur reningen

hsb living lab

Att duscha i grannens avloppsvatten låter kanske äckligt, men
det är framtiden enligt de inblandade i ett projekt för lokal
återvinning och rening av vatten
från badrum.

Efterlyses:
inkluderande
indikatorer

Avsaknad av relevanta indikatorer
gör det svårt att utvärdera en hållbar
stadsmiljö. Louise Holmstedt på Bengt
Dahlgren efterlyser nya mätvärden
och metoder för att branschen ska
kunna verka för ökad hållbarhet i ett
bredare perspektiv.
STORA INSATSER GÖRS i dag för att reducera energiförbrukning inom bostads- och verksamhetssektorn. Ett
område som borde gått hand i hand är hur det visas
och bekräftas att de insatser som görs ger de önskade
effekterna i praktiken.
Energiindikatorn kWh/m2 (Atemp) är utbredd
i branschen för att visa byggnaders totala energiprestanda. Indikatorn har fungerat väl då målgruppen och mottagaren av informationen främst har varit fastighetsutvecklare och fastighetsvärdar.
Men i takt med att moderna byggnader blir mer
energieffektiva utgör påverkan från boende och verksamma en allt större del av totalkonsumtionen. Då är
frågan: hur formulerar och anpassas energiindikatorer som tar hänsyn till detta och som samtidigt går att
förstå för en bredare publik?
– Det är ett viktigt jobb vi har framför oss. Det är i
mångt och mycket en forskningsfråga, men jag hoppas på ett framtida samarbete i hela branschen, säger
Louise Holmstedt på Bengt Dahlgren.

Bengt Dahlgrens
Daniel Ögren och
Henrik Jönsson har
provduschat med det
renade gråvattnet
och det gick utmärkt.



fungerar med vatten i recirkulation. Det finns planer
på fortsatta studier där vatten från tvättmaskiner och
dagvatten också ska renas i anläggningen, säger Andreas Karlsson.
Bengt Dahlgren deltar som projektpartner till HSB
Living Lab och har utfört projektering och projektstöd för installationer i fastigheten.
– Vi deltar i en fördjupad systemanalys av lokala
reningsanläggningar för gråvatten som utförs i samarbete med Graytec och Chalmers. I denna studie ska
vi utvärdera sådana här system ur både energi- och
kostnadssynpunkt.
ÄVEN HENRIK JÖNSSON och Daniel Ögren från Bengt
Dahlgren har deltagit i fas två och också provat att
duscha i renat och re-cirkulerat vatten.
– Det var trevligt att stå i duschen och veta att man
samtidigt är med i teknisk framkant för att utveckla
vårt samhälle till ett cirkulärt resursanvändande, säger Daniel Ögren. ■

TILLGÅNGEN TILL PÅLITLIGA och tillgängliga data har tidigare varit en stor utmaning. Utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologin (IKT) har underlättat frågan, och i dag öppnar tekniken upp för nya
möjligheter att bättre kunna förstå energiprestandan.
Tekniken erbjuder också bättre möjligheter att kunna
visa och kommunicera energiinformation till fler av
dem som påverkar energiförbrukningen. Det blir också
möjligt att öka upplösning och dynamik på informationen. Så kallade smarta hem utvecklas i dag i allt större
utsträckning, men utvecklingen av energiindikatorer
och sättet man kommunicerar resultat behöver ytterligare forskning och utveckling, anser Louise Holmstedt.
– Jag hittade många tänkbara indikatorer i min
forskning, för att bättre kunna integrera alla berörda aktörer. Men det finns många viktiga frågor som
behöver utredas ytterligare för att de ska kunna etableras och användas, som exempelvis integritet och
incitament, säger hon.
Louise Holmstedt efterlyser nu en diskussion kring
vilka indikatorer som ska användas för att mäta utvecklingen av hållbar stadsmiljö, hur datainsamlingen ska utformas och hur man ska förmedla resultaten
till en intresserad allmänhet. ■
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Text: Lennart Orvarsson

RESAN MOT
EN BÄTTRE
STADSMILJÖ

Skapandet av hållbara stadsdelar är en viktig väg till en bättre stadsmiljö. Men
frågan är komplicerad. Med helhetstänk och certifieringssystemet Citylab till
hjälp vill Louise Holmstedt på Bengt Dahlgren hjälpa fastighetsutvecklare och
kommuner att hamna rätt när det gäller att göra våra städer mer hållbara.

L

Louise Holmstedt.

OUISE HOLMSTEDT ARBETAR med hållbar
stadsutveckling på Bengt Dahlgren. Hon har
tidigare forskat och doktorerat på hur man
kan utvärdera hållbar stadsutveckling, med
stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm som forskningsarena. Hon tjänstgjorde tidigare
på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, inom industriell ekologi.
– Vi vet att vår byggda miljö behöver genomgå
stora förändringar för att lösa de globala hållbarhetsutmaningar vi står inför. Därför behöver vi börja se
våra städer i sin helhet och inte som enskilda komponenter. Städer är komplexa system och ett helhetsperspektiv ger möjlighet att presentera en mer
sammansatt bild av hållbart byggande. Det ger också
en möjlighet att bättre angripa problemen, undvika
inlåsningseffekter och hitta positiva synergieffekter,
säger Louise Holmstedt.

ATT FÖRÄNDRA EN HEL STAD på en gång är däremot en
både stor och svår uppgift. Stadsdelsperspektivet är
därför intressant då stadsdelen oftast innehåller alla
de komponenter som återfinns i en stad men är mindre komplex och enklare att förändra. Utvecklingen
går dessutom i riktningen att fler nya stadsdelar
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byggs för att möta behovet av en ökad befolkning.
– Skapandet av hållbara stadsdelar är en väldigt aktuell fråga som kräver nya sätt att tänka. Vi behöver
ta ett helhetsgrepp redan från början, se till att lokal
hållbarhet också bidrar till hållbarhet i stort, samt
lyfta frågan om utvärdering av mål och resultat, säger
Louise Holmstedt.
Hållbarhet är ett omfattande begrepp som kan
vara svårt att definiera. Det kan gälla effektivt energiutnyttjande i byggnader, men när det kommer till
städer och stadsdelar också omfatta många andra system så som vatten och avlopp, transport, avfall och
inte minst sociala faktorer som trivsel, trygghet och
bekvämlighet.
– Vi har traditionellt haft fokus på enskilda pusselbitar. Vi är duktiga på att skapa byggnader med
bra klimatskal, effektivt energiutnyttjande och andra viktiga konstruktionslösningar. Men om vi ska
nå målet att utveckla hållbara stadsdelar och främja
hållbart byggande behövs det ett nytt angreppsätt för planering, genomförande och drift av den
byggda miljön. System- och helhetssyn behöver genomsyra hela processen och samarbetsstrukturen
mellan olika aktörer behöver förbättras. Genom
att lyfta blicken redan från start kan vi skapa håll-

foto: pontus ohlsson/unsplash

bara stadsdelar med höga ambitioner, säger Louise
Holmstedt.
DET FÖRSTA STEGET, enligt

Louise Holmstedt, bör vara
att tydligt och konkret formulera mål och visioner
för det specifika projektet. Där behöver man också
definiera vad man inkluderar i begreppet hållbarhet,
vilka avsikter man har, varför och för vem. Via det
arbetet underlättar man även utvärderingsprocessen och möjliggör identifiering av potentiella fallgropar. Med en konkret målbild blir exempelvis val
av indikatorer, tidslinje och ansvar för utvärdering,
databehov och nyttan lättare att sätta i sitt sammanhang. Genom att ha en tydlig målformulering och en
långsiktig plan minskar också risken att göra fel och
missa målet. Men planen måste också ha utrymme
att förändras när teknikutveckling och nya kunskaper så kräver.
– Hållbarhetsplanen måste vara tydlig och konkret.
Samtidigt får den inte vara för exakt. Den behöver
innehålla precisa hållbarhetskriterier och dessutom
ta hänsyn till större perspektiv. Det är en svår men
viktig balansgång.
Uppföljningsdelen är viktig och det som följs upp
blir också ofta gjort, anser Louise Holmstedt.

»

» Fördelen
med Citylab
är att det är
ett strukturerar hjälpmedel med
stort fokus
på processen
och proces�styrningen. «
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– Genom regelbundna uppföljningar av olika delar i projektet bekräftar man att man når målen, eller
finner att man behöver ändra på något. Det är först
genom regelbunden uppföljning det går att se om visionerna blir verklighet, säger hon och fortsätter:
– Det behövs en tydlig plan för hur mål och resultat ska följas upp och bekräftas. I dag finns det stora
begränsningar i hur vi utvärderar de insatser vi gör.
BENGT DAHLGREN KOMMER bland annat att använda det
svenska certifieringssystemet Citylab till stöd för arbetet med att skapa långsiktigt hållbara stadsdelar.
Citylab har utvecklats under tio år av Swedish Green
Building Council (SGBC) – även Bengt Dahlgren har
varit delaktiga i det arbetet – och tar hänsyn till såväl
nationella mål som FN:s hållbarhetsmål.
Bengt Dahlgren har tidigare arbetat med stadsdelscertifiering enligt BREEAM Communities.
– Fördelen med Citylab är att det är ett strukturerar
hjälpmedel med stort fokus på processen och proces�styrningen. Det är något som ofta är ett stort hinder i
stadsutvecklingsprojekt, säger Louise Holmstedt.
Bengt Dahlgren kommer kontinuerligt att utveckla
sitt stöd för utveckling av hållbara stadsdelar till fastighetsutvecklare, entreprenörer och kommuner. ■

FORSKNING & UTVECKLING

Text: Lennart Orvarsson

José Acuña och
Max Hesselbrandt.

SÅ LAGRAS VÄRME FRÅN
HETT ÖVERSKOTTSVATTEN
För att kunna lagra hett överskottsvatten i hårt berg krävs djupa och täta borrhålslager. Projektet Tryckbärande borrhål för högtemperaturlagring syftar till att
hitta effektiva metoder att uppnå detta. Max Hesselbrandt på Bengt Dahlgren har
tillsammans med ett antal kollegor arbetat med projektet under ett års tid.

M

ÖJLIGHETEN ATT LAGRA energi i form
av värme kommer att spela stor roll
under lång tid i många fjärrvärmesystem. Forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk har därför
startat forskningsprogrammet Termiska energilager
för att hitta nya effektiva metoder för värmelagring.
Tryckbärande borrhål för högtemperaturlagring är ett
delprojekt inom ramen för programmet, och syftar till
att utveckla och testa en metod att täta borrhål i berggrunden för att kunna cirkulera hett överskottsvatten
under tryck. Max Hesselbrandt har under 2018 och
2019 arbetat med forskningsprojektet tillsammans
med kollegor både inom Bengt Dahlgren och specialister från andra verksamheter. Efter omfattande research i ämnet satte de igång med praktiskt fältarbete
i slutet av september 2018.
– Vi hade redan ett tidigare, mycket väl undersökt
borrhål vid Tekniska verken i Linköping. Vi borrade
dessutom ett nytt. De två hålen har vi sedan undersökt noga med avseende på täthet, sprickbildning,
flöde och värmeledningsförmåga för att sedan injek-

tera cement- respektive kiselbaserad tätningmassa
och upprepa testerna, säger Max Hesselbrandt.
Injekteringsmetoden som tillämpats i projektet
har sina grunder i forskningsresultat från Luleå tekniska Universitet. Vid injekteringen av det första hålet fann man att injekteringsmedlet även tätade det
andra hålet.
– Vi tätade delar av hålet i sektioner om cirka tre
meter. Det vi märkte var att sektioner på ungefär samma djup i det andra hålet blev tätare av att injektera i
en sektion i det första hålet, säger Max Hesselbrandt.
NÄR ALLT FUNGERAR SOM det är tänkt ska Tekniska verken installera ett högtemperaturlager i berget vid sin
stora sopförbrännings- och fjärrvärmeanläggning,
som ska omfatta cirka 1 500 borrhål. Energilagret ska
hjälpa dem att använda värmeenergi från hett överskottsvatten under sommarhalvåret till att värma
fastigheter i Linköping vintertid.
– Vi har nu avslutat fältarbetet. Under hösten kommer vi att sammanställa all data och skriva en utvärderingsrapport. ■
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1 500

… borrhål är
det tänkt att
Tekniska verkens högtemperaturlager
ska omfatta.
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NYTT SAMARBETE
FÖR SÄKRARE
RÄDDNINGSHISSAR
Räddningshissar har blivit allt vanligare i svenska nybyggen, då det byggs allt
mer och allt högre. Dock saknas tydliga vägledningar för hur en räddningshiss ska utföras för att möta eftersträvade skyddsnivåer. Bengt Dahlgren tog
tag i frågan och samarbetar nu med LTH och NCC för att ta fram en rapport
som man hoppas ska leda till en praxis inom området.

B

Joakim Sender.

EGREPPET RÄDDNINGSHISS infördes i Boverkets Byggregler, BBR 19, 2012. Där
fastslog man att en brandhiss ska finnas
i byggnader över tio våningar, att brandhissen ska utgöra en egen brandcell och
att den ska vetta mot en brandsluss. I övrigt hänvisade man till den generella standarden SS-EN 81-72.
– Det finns ingen specifik svensk standard vilket
har gjort att utformningen av brandhissar spretar.
Ofta är det brandskonsulter som har fått i uppdrag
att utforma räddningshissar för varje enskilt fall, de
kan brand men inte alltid installation. I värsta fall
kommer kanske inte hissen att fungera, säger Joakim
Sender, brandingenjör på Bengt Dahlgren.
Han har själv formgivit tjugo till trettio räddningshissar sedan 2011 och var den som tog tag i frågan
på Bengt Dahlgren. Thomas Järphag på NCC och
Marcus Runefors på LTH tillfrågades och båda ville
vara med i arbetet med ”en systematisk undersökning
av de vanligaste utformningarna på räddningshissar
och de tekniska system som detta involverar” (SBUF
13565) och den efterföljande rapporten. NCC tog rollen som projektansvarig och var därmed det företag
som efterfrågade ekonomiska medel från Svenska
Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.
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– Vi har fått fram tre viktiga områden gällande
räddningshissar som kan vara avgörande för funktion och kostnader. Det första är elmatning till hissen. Den måste vara brandsäker och fungera även vid
en total kortslutning av fastigheten. Tidigare har man
ofta valt reservkraft i form av en separat generator
men den måste kontrolleras regelbundet och skapar
en viss osäkerhet. Vi föreslår i stället att man delar
upp fastighetens huvudmatning på rätt nivå och med
rätt säkring för att garantera att räddningshissen alltid har ström.
DET ANDRA MAN HAR kommit fram till är kontrollerad trycksättning av hisschaktet. Det rekommenderas i dag att man installerar en brandsäker slagdörr
framför hissens skjutdörr för att göra den till en egen
brandcell, något som de flesta väljer bort för att i stället trycksätta schaktet vilket ska ge samma säkerhet.
Problemet är att de som konstruerar trycksättningen
tar i för mycket. Trycket blir för högt vilket leder till
att dörrstängningen inte fungerar.
– Vi rekommenderar ett lågt övertryck, cirka 20–80
Pa. Det räcker och hindrar aldrig dörren från att gå
igen.
Det tredje är en detalj i byggreglerna kring kravet

att brandhissen ska vetta mot en brandsluss, vilket är
något som Joakim Sender gissar landar i att Boverket
ser över och förtydligar sina rekommendationer.
– Utformningen av brandslussen är inte tydlig, säger han. Det bästa kan vara om hissen vetter mot ett
trapphus men detta framgår inte i dagens rekommendation. Vi har kommit fram till att rekommendationen behöver förtydligas att omfatta antingen brandsluss eller trapphus.
Arbetet med undersökningen och rapporten är
ännu inte klart. Mycket arbete återstår innan de levererar slutrapporten i februari 2020. För att rapporten
ska få fäste i branschen, och för att Joakim Sender,
Thomas Järphag och Marcus Runefors ska ha några
att bolla idéer med har de skapat en referensgrupp
bestående av fyra ledande entreprenadföretag, räddningstjänsterna i Malmö och Stockholm och ett par
konsultkollegor till Joakim Sender från andra företag.
– Det är väldigt spännande att arbeta med detta.
Det är lite utanför mina ordinarie arbetsuppgifter och
jag hoppas att det kommer att bidra till en samsyn för
branschen i stort.
En personlig reflektion från Joakim Sender gäller
Boverkets krav på minst två brandhissar i byggnader
över 900 kvadratmeter.

– Det är värt att tänka tanken att kriteriet inte skulle vara yta. Det vore kanske mer relevant att koppla
behovet av flera räddningshissar till hur lång inträngningsväg räddningstjänsten har. Det kravet finns tydligt kopplat till stigarledningar som också är en förutsättning för deras insats och där pratar man om att
hela byggnaden ska gå att nå inom femtio meter från
stigarledningen, samma krav vore kanske rimligt för
räddningshissen.
JOAKIM SENDER HOPPAS att slutrapporten ska ligga till
grund för en revidering av Boverkets regler och en ny
praxis vad gäller utformning av räddningshissar.
– Jag tror att det underlättar vid konstruktion och
byggande av fastigheter med krav på sådana. Genom
att räddningshissar överallt i landet blir mer likformiga får både entreprenadföretagen och räddningstjänsten fördelar i sitt arbete.
För att sprida informationen om sitt arbete kommer Joakim Sender framöver att hålla föreläsningar
och delta i branschkonferenser av olika slag. Redan i
november deltar han i Brandskydd 2019 13–14 november i Upplands Väsby. Mer information kommer
också att finnas på SBUF:s hemsida när slutrapporten är färdig. ■
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»

» Genom att
räddningshissar överallt
i landet blir
mer likformiga får både
entreprenadföretagen
och Räddningstjänsten
fördelar i sitt
arbete. «
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EFFEKTIVISERING MED
NYA VERKTYGET BEDOT
En vilja att redan tidigt i byggprocessen kunna visualisera energiprestanda,
ljusmiljö och andra viktiga parametrar var målet när Max Tillberg tog initiativ
till skapandet av BeDOT. Nu kan Bengt Dahlgren på ett effektivt och snabbt
sätt hjälpa byggherrar, arkitekter och kommuner att med större kunskaper
planera och starta nya byggprojekt.

» BeDot arbetar praktiskt taget
i realtid.
Sådant som
tidigare tog
timmar eller
rentav dagar går nu
direkt.«

F

ÖREGÅENDE ARBETEN i ett tidigt skede av
byggprocesser försvårades då de metoder
och verktyg som fanns var långsamma, in
effektiva och inte samverkade. Vi behövde
något som verkligen fungerade effektivt”,
säger Max Tillberg på Bengt Dahlgren Energi & Miljö.
Max Tillberg bad kollegan Giovana Fantin Silva
om hjälp att ta fram en metodik och ett verktyg
för att i ett tidigt skede kunna optimera byggnader,
främst med avseende på energianvändning. Ett och
ett halt år senare är resultatet klart och går under
namnet BeDOT, Building Early stage Design Optimization Tool.
– Systemet är praktiskt taget klart. Vi har utfört
flera demoprojekt och vet att det fungerar. Några små
justeringar ska göras innan jag är hundra procent
nöjd, säger Giovana Fantin Silva.

BEDOT ÄR BÅDE en arbetsmetodik och ett 3D-baserat
verktyg för att analysera, optimera och visualisera energiprestanda, dagsljusinflöde, solbelysning, skuggning och andra parametrar i ett byggprojekt redan
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på planeringsstadiet. Verktyget som
bygger på olika moduler sammankopplade via ett gemensamt gränssnitt, går att anpassa efter behoven.
Systemet kan både beräkna en redan planerad byggnad och skapa
ett förslag utifrån önskade värden.
Giovana Fantin Med parametrar som till exempel
Silva.
byggnadsarea, placering och energiprestanda kan BeDOT föreslå en optimal lösning.
– BeDOT arbetar praktiskt taget
i realtid. Sådant som tidigare tog
timmar eller rentav dagar går nu direkt. Vi kan sitta tillsammans med
byggherrar, planarkitekter och alla
Max Tillberg.
inblandade framför datorn och ta
fram ett väl fungerande, energieffektivt och för alla
parter godtagbart koncept. Vi planerar även att komplettera med ekonomiska analyser, livscykelanalyser,
vindstudier och till och med akustiska studier om det
efterfrågas, säger Max Tillberg. ■

illustration: wingårdhs

BeDOT är ett
verktyg som utvecklats av Bengt
Dahlgren för
snabba och enkla
simuleringar i
tidiga skeden.
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Text: Anders Jakobson | Foto: David Iborn

”Det roligaste jag
har hållit på med”
Patientsäkerheten står i fokus i Patrick von Zedlitz
arbete med medicinska gaser. Själv tycker han att
det är något av det mest spännande han har gjort.
Du jobbar med medicinska gaser inom
sjukhusmiljöer – det låter spännande!
– Det är jättespännande och det roligaste
jag har hållit på med på länge. Man kan säga
att jag jobbar med alla gaser inom sjukhuset
som är till patienter. Vi besiktar ändringar,
nyinstallationer och utbyggnationer inom
Region Skåne. Hittills har jag varit i Malmö, Lund, Ystad, Trelleborg, Simrishamn,
Hässleholm, Kristianstad och Landskrona.
Det är fler platser som ingår vilka jag säkert
kommer att besöka i framtiden.
Hur går själva arbetet till?
– I Lund, till exempel, ska de bygga om en
infektionsavdelning. Det gamla rivs ut och
nytt sätts upp. Vi utför en provtryckning för
att se att det inte finns några läckage och att
rörledningarna håller för det de är tillverkade för. När det är godkänt kontrollerar vi att
det inte blivit sot invändigt vid lödning av
kopparrören. Då gör vi en så kallad renblåsning. Sedan sker en gasanalys där vi spolar
fram rätt sorts gas så att det blir korrekt i
gasuttagen. Vi kontrollerar att märkningen
är rätt och att uppfästningen är som den
ska, helt enkelt att anläggningen är utförd
enligt de lagar och regler som gäller.
Säkerheten måste vara jätteviktig?
– Det är givetvis väldigt noga att vi gör
det vi ska göra på ett riktigt sätt. Det kan bli

» Den stora diskussionen som alltid
dyker upp vid
ingrepp är patientsäkerheten. Det
innebär en tät
kontakt med verksamheten. «
förödande annars. Vi måste kolla så att allt
är rätt och vi jobbar efter handboken Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar.
Den stora diskussionen som alltid dyker
upp vid ingrepp är patientsäkerheten. Det
innebär en tät kontakt med verksamheten.
Är det mycket att göra?
– Det är alltid mycket att göra. De stora
sjukhusen bygger om och investerar hela
tiden. I Malmö byggs det en ny sjukhusdel
där vi har all besiktning och kontroll fortlöpande till 2025. Ett långtgående och stort
projekt. Jag håller just nu på och utbildar en
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kollega inför certifiering, så snart är vi två
som besiktar. Det är krav från sjukhusen att
man har en besiktningsbehörighet som certifieras av Kiwa.
Vilka andra arbetsuppgifter har du?
– Det blir en del pappersarbete, protokoll
och så vidare. Sedan utför vi årliga driftkontroller på sjukhusen. Vi tittar på besiktningar, om det finns några anmärkningar
och om är de åtgärdade samt att all service
är gjord. En genomgång av anläggningen
alltså.
Hur länge har du jobbat på Bengt
Dahlgren?
– Jag har varit anställd i två och ett halvt
år. Det är en jättebra arbetsgivare som är
måna om sin personal. Bengt Dahlgren vill
utvecklas och har många olika omfattande
områden att jobba i. Det blir ofta många
samarbeten kring installationerna där jag
får jobba tillsammans med VVS, ventilation
och Brand & Risk. Jag får då en rådgivande
roll om hur installationerna ska göras.
Vad är det som gör ditt jobb så roligt?
– Det är kontakten med vårdpersonal och
övrig personal på sjukhuset. Det finns alltid
en sakkunnig om gas på varje sjukhus och
diskussionerna och problemlösningen med
dem brukar var roliga. Det blir personliga
kontakter där man lär känna varandra. ■

PATRICK VON ZEDLITZ

Ålder: 45 år.
Titel: Besiktningsman.
Bor: I Färlöv utanför Kristianstad.
Familj: Fru och en 13-årig dotter.
Fritid: ”Jag spelar golf. Mitt
handicap är 13. Jag spelar mest
på hemmaklubben Araslövs GK,
men har precis varit på en riktig
golfsemester i Miami. En check på
bucketlisten.”
Oanad talang: ”Jag har pillat
mycket med tekniska prylar och
hjälper kompisar med att installera
nätverk och routers. Jag har även
byggt en speldator till en kompis
grabb. Det kanske är mer ett
tekniskt intresse än en talang. Det
hänger kvar sedan jag var liten.”
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FRÅN KROPPENS INRE
TILL YTTRE RYMDEN

Universeum i Göteborg byggs ut med en utställningshall samt en visualiseringskupol – ett gigantisk träklot innehållande senaste 3D-tekniken – som
ska erbjuda unika möjligheter att upptäcka allt från kroppens inre till yttre
rymden. Bengt Dahlgren har helhetsansvaret för installationer och brandskydd och använder själva 3D-tekniken i sitt arbete.

U

TSTÄLLNINGSBYGGNADEN
med
domen på taket ska stå klar
2021. Visualiseringskupolen
ska bli den största av fem liknande i Sverige, den enda som
inryms i ett cirka 30 meter stort ”träklot”.
Inuti finns en stor halvcirkelformad projiceringsyta bestående av perforerad aluminium där 150 åskådare ska kunna se
3D-visualisering från sex projektorer med
hjälp av 3D-glasögon.
Här öppnas möjligheter för såväl forskare som studenter, industriutvecklare och

intresserad allmänhet att se världen på helt
nya sätt.
Tekniken i kupolen blir avancerad. De
sex projektorerna genererar stora mängder
värme och kommer att kylas med vatten.
Tilluften i klotet leds in genom den perforerade projektionsytan och strömmar ut
under stolarna i salongen, baklänges mot
vad som är vanligt i salonger av liknande
slag för att undvika damm på den känsliga
bildytan. Byggnaden kräver tre UPS-system
– batteribackuper – för att fungera säkert
vid eventuella strömavbrott. Två backuper
24

för den avancerade projektoranläggningen
som kräver kontinuerlig kylning för att inte
haverera, och en för nödljus och annat.
FÖR ATT KUNNA ARBETA på bästa sätt med den
avancerade konstruktionen använder teamet på Bengt Dahlgren själva 3D-visualisering, så att de så att säga kan vandra runt
inne i den blivande byggande för att förstå
hur den hänger ihop.
– Det är en oerhört komplex byggnad, säger
team manager Peter Cottman på Bengt Dahlgren. Vi arbetar med VVS, el, ljusdesign, tele/

illustration: krook & tjäder

illustration: wingårdhs

GOTT SAMARBETE
MELLAN KONTOREN
Tack vare samarbetet mellan kontoren i Stockholm och Borås
kunde Bengt Dahlgren leverera program- och systemhandlingar
samt bygghandlingar till nybygget av ett hotell i Sundsvall med
kort varsel. Tor Landin tog initiativ till samarbetet och är mycket
nöjd med utfallet.

säkerhet, hiss, sprinkler, teknik för styrning
och övervakning samt brandskydd och kalkyl.
Att passa in allt detta i en glob byggd huvudsakligen i trä är en intressant utmaning. ■
Teamet på Bengt Dahlgren består av ett stort antal personer som täcker in alla discipliner: Bengt
Sinander, Samuel Bladh och Christoffer Miller
– el, Emma Lindsten och Joel Wibelius – brand,
Patrik Hedström – sprinkler, Max Tillberg och
Linda Wäppling - energi och klimat samt Jakob
Lundgren och Peter Cottman – VVS. Mattias
Torberntsson ansvarar för BIM-samordningen.

– EFTER ATT HA BLIVIT tillfrågade av Serneke
om vi kunde leverera handlingarna väldigt
snabbt fann jag att vi inte hade resurser lediga här i Stockholm. Jag kontaktade våra
andra kontor och fann två duktiga medarbetare i Borås som hade tid, Per Follin som
är ventilationskonstruktör och Malcolm
Hofstedt som är rörkonstruktör. På så sätt
kunde vi raskt få ihop ett team och möta
vår uppdragsgivares önskemål, säger Tor
Landin som är ansvarig VVS-handläggare
på Bengt Dahlgren i Stockholm.
Våren 2018 var program- och systemhandlingar klara till det som ska bli ett nytt
hotell i Sundsvall med 270 lägenheter. Efter
en granskningsperiod kunde Serneke, som
har totalentreprenaden, handla upp entreprenörer och sedan starta upp arbetet efter
att teamet på Bengt Dahlgren hade tagit
fram bygghandlingar till entreprenörerna
Bravida och EC Vent.
– Vi hade möten varje vecka. Antingen
via Skype eller i vårt interna konferenssystem. Med alla filer på en gemensam server
kunde vi se ritningarna i 3D samtidigt på
våra skärmar i Borås och Stockholm och
diskutera olika lösningar. Det fungerade
över förväntan till och med, även om
Skype-mötena krånglade lite ibland, säger
Malcolm Hofstedt.
Tor Landin är mycket nöjd med samarbetet. Inte minst med att det fungerade
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så väl trots att alla i gruppen inte kände
varandra från början och dessutom satt på
olika platser i landet.
– Jag tror att nyckeln är bra kommunikation och täta möten. Vi hade våra veckomöten online, ett par möten i verkliga livet
för att lära känna varandra och dessutom
täta telefonkontakter för att undvika missförstånd som lätt kan uppstå vid mailkonversationer. Det var fantastiskt att märka
att vi allihop tänkte så lika om hur vi skulle
lösa arbetsuppgifterna, säger Tor Landin
TEAMET SOM SAMARBETADE med hotellprojektet bestod av sex personer. Utöver Tor
Landin, Per Follin och Malcolm Hofstedt
deltog de Stockholmsbaserade medarbetarna Sebastian Becker, konstruktör kyla,
Erik Andersson, energi, och Sandra Holmström, miljö.
– Vi fick också hjälp från en hel del andra
medarbetare inom Bengt Dahlgren. ITtekniker hjälpte oss med gemensam server,
BIM-gruppen gjorde en ambitiös BIMsamordning och flera andra medarbetare
hjälpte till med beräkningar, granskningar
av alla handlingar och andra uppgifter, säger Tor Landin.
Även inom utformningen av brandskyddet har Bengt Dahlgren använt kompetenser från både Stockholms- och Östersundskontoren. ■

Text: Lennart Orvarsson | Foto: Jonas Kullman

Jonas Aalto, avdelningschef
fastighetsautomation på
Bengt Dahlgren.

MODERN TEKNIK KRÄVER
LÄNGRE INTRIMNING
I takt med att moderna byggnader får allt mer omfattande och avancerad teknik
för att skapa bra och energieffektivt inomhusklimat ökar behoven att finslipa installationer och drift. Bengt Dahlgrens Jonas Aalto förespråkar längre intrimningsuppdrag som innefattar utbildning och upplärning av driftspersonal.

A

LL MODERN UTRUSTNING för värme, kyla
och ventilation har grundläggande förinställningar för att fungera redan från
start. Men förinställda värden tar sällan
hänsyn till alla parametrar som gäller en
byggnad – olika användningsområden, varierande
internlast, avvikande behov i vissa delar och påverkan utifrån i form av värme, kyla, vindar och annat.
Då behövs både uppdaterade kunskaper och översyn
över längre tid.
– Traditionellt övergår ansvaret för klimatanläggningar från entreprenören till fastighetsägaren i samma stund som anläggningen är klar och byggnaden
tas i bruk. Men vi har allt mer insett att den moderna
tekniken behöver en längre intrimning under drift
för att fungera så effektivt och bra som det är tänkt
när projekteringen gjordes. Vi har också funnit att ordinarie driftpersonal kan sakna både tiden och ibland

rätta utbildningen att göra detta då tekniken utvecklas fortare än de får förutsättningar att kunna hantera
den, säger Jonas Aalto på Bengt Dahlgren.
DETTA ÄR ANLEDNINGEN till att Bengt Dahlgren åtar
sig intrimning av klimatanläggningar i överlämnandeskedet. Erbjudandet omfattar både intrimning av
själva anläggningen och utbildning av den förvaltningspersonal som ska sköta driften.
– Vi föreslår bildandet av en klimatintrimningsgrupp bestående av personal både från projektering
och förvaltning. Gruppen bör gärna bildas redan när
projekteringen tar sin början, när fulla ansvaret ligger på projektören. Successivt går sedan ansvaret över
på förvaltningen medan projektören finns med under
hela överlämnandefasen. Vi har funnit att detta är en
kostnadseffektiv modell som gör att tekniken kommer till sin fulla rätt, säger Jonas Aalto. ■
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»

» Den moderna
tekniken behöver en längre
intrimning
under drift för
att fungera så
effektivt som
det är tänkt. «

Intrimning av klimatanläggningar i ett
överlämnandeskede omfattar både
intrimning av själva anläggningen och
utbildning av den förvaltningspersonal
som ska sköta driften.

Bengt Dahlgrens
José Acuña och
Jonas Aalto.
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BORÅS
Västerbrogatan 8a
503 30 BORÅS
Tel: 033-430 97 00

JÖNKÖPING
Klubbhusgatan 13
553 03 JÖNKÖPING
Tel: 036-215 56 10

MALMÖ
Arenagatan 20
215 33 MALMÖ
Tel: 040-635 17 00

STOCKHOLM
Hammarby Allé 47
120 30 STOCKHOLM
Tel: 08-588 88 100

ÖSTERSUND
Hamngatan 11 A
831 31 ÖSTERSUND
Tel: 031-720 25 00

GÖTEBORG
Krokslätts Fabriker 52
431 37 MÖLNDAL
Tel: 031-720 25 00

KRISTIANSTAD
Magasingatan 2
291 32 KRISTIANSTAD
Tel: 044-780 94 30

NORRKÖPING
Källvindsgatan 3
602 40 NORRKÖPING
Tel: 011-415 92 00

VÄXJÖ
Honnörsgatan 12
352 36 VÄXJÖ
Tel: 0470-73 18 50

SKELLEFTEÅ
Kanalgatan 45A
931 32 SKELLEFTEÅ
Tel: 08-588 88 100

HELSINGBORG
Stortorget 2
252 23 HELSINGBORG
Tel: 042-444 29 50

LINKÖPING
Repslagaregatan 19
582 22 LINKÖPING
Tel: 013-37 40 50

SKÖVDE
Högskolevägen 6A
541 45 SKÖVDE
Tel: 0500-49 58 00

ÅRE
Årevägen 110
830 13 ÅRE
Tel: 031-720 25 00

Frågor om prenumeration: info@bengtdahlgren.se

JOBBA HOS SVERIGES
BÄSTA ARBETSGIVARE
Vi är ingenjörer med spetskompetens på ett företag
som lägger stor vikt vid hållbarhet ur alla aspekter.
Vi söker alltid dig som är intresserad av samhälls
byggnadsområdet och som vill vara med och
utveckla vår verksamhet.
Läs mer om våra tjänster på www.bengtdahlgren.se

