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FÖR DIG SOM 
VILL HA DET BÄSTA

 OMSLAGET. 
Akademiska Hus och utvecklingen av Ångströmlaboratoriet når framgång med gemensamt arbetet i vad som 
kallas projektstudion. Varje tisdag samlas stora delar av konsultkår, entreprenörer och beställare för att arbeta 
sida vid sida. På bilden syns från vänster: Fredrik Kronqvist, projektchef på  Akademiska Hus tillsammans med 
Helenius uppdragsansvarige, Fredrik Jonsson.

ARNE WALLSTRÖM  
VD
08-625 22 19
070-826 55 01 
arne.wallstrom@helenius.se

GÖRAN KARLSSON 
VVD, PROJEKTLEDNING,  
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073-654 38 11 
goran.karlsson@helenius.se

PER HINDERSSON 
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SÄLJ, MARKNAD,  
REKRYTERING
08-625 22 15 
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ray.symes@helenius.se

VÄLKOMMEN  
ATT KONTAKTA OSS

 Hos Helenius finns 85 ledande ingenjörer inriktade på kvalificerade konsult tjänster 
inom Systemdesign, Projektledning och Energi och Miljö. Helenius har valt att specialisera sig på 
krävande kunder och utmanande  projekt inom områdena  infrastruktur, industri, bo städer,  offentliga 
lokaler och kommersiella lokaler.

TJÄNSTEUTBUDET ÄR KOMPLETT:

 Systemdesign med projektering för VVS, luftbehandling,  
rörteknik, mediaförsörjning och skyddsventilation.

 Projektledning med certifierad projektledning, projekterings
ledning, installationssamordning och processledning.

 Energi och Miljö med fokus på energieffektivisering  
och energi samordning.

FAKTA OM HELENIUS:

 Grundat 1965

 Omsättning ca 100 Mkr

 Kvalitets, miljö och  
arbetsmiljöcertifierat

 AAAratat

 Privatägt

SOLLENTUNA
Vetenskapsvägen 10
191 38 Sollentuna

STOCKHOLM
Strandbergsgatan 12
112 51 Stockholm

UPPSALA
Kålsängsgränd 10 b
753 19 Uppsala

KONTAKT
Tel: 08625 22 00
Epost: info@helenius.se

www.helenius.se

  På Helenius har vi många egna idéer om vad vi ska vara och hur 
vi ska utvecklas. Men det räcker inte för att veta att vi gör rätt satsningar. 

Vår verklighet styrs till stor del av vad som händer ute hos dig som 
kund. Därför har vi som vana att stämma av vår verklighet med din med 
några års mellanrum. Tidigare i år gjorde vi återigen en intervjuserie 
med ett antal kunder, där vi ställde frågan om vad som kommer att vara 
viktigast för er de kommande åren – och hur ni vill att vi ska utvecklas. 

Vi vill tacka för både engagemanget och uppriktigheten hos er 
som deltagit. Och för de fina omdömena. Det har varit en glädje att 
delge våra medarbetare era synpunkter, liksom era kloka råd om hur 
vi ska utvecklas. Inte minst era förslag till förbättringar känns viktiga. 

Förvaltningsskedet är fortfarande en utmaning för vår bransch. 
Vi kan konstatera att den där bryggan mellan projekt och förvaltning  
– mellan tekniska lösningar och användarens vardag – inte är på plats. 

Ni upplever också att ansvarskänslan för gemensamma problem 
i projekten försvinner när konsultföretagen blir för stora. ”De stora 
konsulterna bryr sig bara om att leverera sin del och få ut sin julbonus”, 
säger någon som spetsar till det. Det blir lite skrämmande, eftersom vår 
branschs roll är central i komplexa projekt. Alla på plats måste visa sitt 
engagemang och sin vilja till samarbete – och framförallt till ansvar. Vi 
lovar att fortsätta hålla oss på en storleksnivå där vi inte går till väders. 

I det här numret av Utblick lyfter vi upp några projekt som präglats 
av just samverkan och ansvarskänsla, där projektets deltagare lyssnat 
på varandra. För det blir mer och mer så att vi arbetar i projekt där 
man samlar ett starkt team där alla brinner för det vi gör. Där vi litar 
på varandra. Och det är rent krasst inte bara det mest framgångsrika 
sättet att driva projekt, utan även det roligaste. 

Vi söker gärna den typen av samarbeten som uppskattar att vi tar 
plats på det sätt vi tycker att projektet kräver. Det vill säga lyssnar in, 
gör vår analys, ger råd, ifrågasätter och tar ansvar. Vi ska bli ännu 
bättre på att driva projekt framåt, för det här är något man aldrig kan 
bli bra nog på. Men lyssnandet och samtalet runt projektbordet är ändå 
grunden. Ett lyckat projekt är ett gemensamt projekt. Och machostilen 
och det ansvarslösa är passé. 

Resten av era råd och tankar håller vi för oss själva. Men jag tror 
att ni redan på sidan 26 ser hur vi plockat upp ett av dem… 

KUNDEN HAR ALLTID RÄTT.
SÄRSKILT DU. 

ARNE WALLSTRÖM  
VD PÅ HELENIUS
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ETT ANDRA HEM /10
Året är 1982 och på Skalholtsgatan 2 står IBMs svenska 

 huvudkontor precis klart i fastigheten Holar 1. Modernt och top notch. 
Adressen är idag en av Kistas mest anrika, där flera pionjärer verkat 

och lagt grunden till Kista som landets ledande ITkluster. Nu har den 
gamla fastigheten byggts om till ett longstayhotell.

GRÖNT LJUS  
FÖR MER SOLEL /15

Campus Ultuna i Uppsala är en viktig del i Akademiska Hus 
 satsning på solel. Med en ny installation skapas 1 GWh förnybar el  

per år. Det är en stor andel av bolagets totala solelproduktion,  
som kommer uppgå till 3 GWh/år.
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i befinner oss i gränslandet mellan Stock-
holm och Solna och i ett bygge som år 2013 
startade med sprängning och bortforsling 
80 000 m3 berg - omgivet av Karolinska 
Institutets och Karolinska sjukhusets käns-
liga instrumentpark. Klarades den här 

utmaningen så skulle nog resten också gå vägen. Och det 
gjorde det, men inte utan hård ansträngning, samverkan och 
ett mål värt att kämpa för.

Med målet att gynna forskningen
Biomedicum omfattar 65 000 m² bruttoyta. Fyra huskroppar 
runt en åtta våningar hög ljusgård. Det är ett stort hus som 
rymmer mycket funktion på en starkt begränsad tomtyta. 
Det går att stapla många spännande fakta om huset, men det 
mest intressanta är nog resultatet av det arbete som Karolinska 
Institutets 1 600 forskare och medarbetare bedriver.

Tommy Stjernfeldt på Akademiska Hus har varit projekt-
ledare från idéstadiet till färdigt byggprojekt.

– Det vi gjort här gynnar forskningen. Vi byggde Bio-
medicum för att våra barn och barnbarn ska få en friskare 
framtid med nya läkemedel och bättre behandlingar. Det var 
budskapet i all kommunikation kring projektet och kommu-
nicerades till alla medarbetare – från plattsättaren till husets 
arkitekt, berättar han.

Forskning för framtiden
På Biomedicum pågår grundforskning för framtidens behand-
lingar av till exempel demens- och infektionssjukdomar och 
vaccin för malaria och HIV. Forskarnas genombrott blir en 
grund för fortsatt klinisk forskning och det tar kanske 15–20 år 
innan resultat blir till läkemedel eller syns som kliniska resultat.

Anders Gustafsson är professor i periodontologi, dekanus för 
forskningen vid Biomedicum och ytterst ansvarig för forskningen.

– Biomedicum är en kraftfull investering där vi fått en 
fantastisk infrastruktur utformad för möten och interaktion 
mellan olika forskargrupper. Vi har bara suttit här ett halvår, 
med redan nu ser jag att det börjar hända saker. Det är roligt 

B I O M E D I C U M

ABC i framgångsrikt  
byggande

Det är nominerat till Årets bygge 2019. 10 000 yrkesarbetare och konsulter har passerat genom det  
åttaåriga projektet och husets tilluftskanaler är stora nog att rymma en långtradare. Biomedicum – ett av Europas 

största labb – är nu platsen för världsledande medicinsk experimentell forskning. Projektet har överraskat på 
 många sätt. Det levererades ett halvår före tidplan och till ett pris en bra bit under budget.

TEXT: JÖRGEN DÄCKFORS  FOTO: STEFAN ZIMMERMAN OCH ERIK CRONBERG

Anders Gustafsson är professor  
i periodontologi, dekanus för  
forskningen vid Biomedicum och 
ytterst ansvarig för forskningen.
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Vi haft  fokus på 
att göra rätt från 

början och  granskat 
alla  handlingar på ett 
 extremt noggrant sätt. 
Vi har haft  stenhård koll 
på  ekonomin och sett 
till att få in människor 
med rätt  erfarenhet och 
 inställning i  projektet.
TOMMY STJERNFELDT 
 PROJEKTLEDARE FÖR BIOMEDICUM, 
AKADEMISKA HUS.

att se vad en sån enkel sak som ett spontant möte vid kaffe-
automaten faktiskt kan leda till, berättar han.

Biomedicum blir en del av en framväxande kreativ nod för 
life science och biomedicinsk forskning i Stockholm. Det blir 
en tydlig axel med närhet till sjukhus och klinisk forskning  
– allt sammanbundet med skywalks och kulvertar. 

Under budget. Före tidplan.
Biomedicum är ett framgångsrikt projekt som inte bara 
uppmärksammats genom nomineringen till Årets bygge 
2019. Det är också projektet som vänt upp och ned på hur 
byggprojekt brukar skildras i termer av tid och pengar. Den 
totala projektkostnaden landade på cirka 2 miljarder kronor, 
vilket är drygt 500 miljoner kronor under programreviderings-
budgeten. Huset stod dessutom klart för inflyttning ett halvår 
tidigare än de ursprungliga planerna.

– Besparingen innebär mer pengar till forskningen. Det 
är ingen vinst som hamnar hos oss eller entreprenören. Vi 
sänker hyran helt enkelt, säger Tommy Stjernfeldt.

Ett projekt som mår bra
Hur blev projektet så framgångsrikt? Finns det några hem-
ligheter? Var det skicklighet eller bara ren tur?

– Några hemligheter har vi inte. Tvärtom, menar Tommy 
Stjernfeldt. Vi vill vara öppna och berätta om våra erfarenheter. 
Tur har vi haft till viss del, med timingen. Skicklighet, javisst. 
Vi har haft tillgång till de absolut främsta konsulterna och 
entreprenörerna på marknaden. Men den absolut avgörande 
komponenten var att alla parter fokuserade på projektets bästa 
och klev in med rätt inställning och engagemang.

Attityder mot klotter och byggolyckor
Prestation och trivsel går hand i hand, och att det handlar om 
människor har genomsyrat arbetet. Likväl som förståelsen 
kring vad ens arbete bidrar till: Här byggs inte ett hus utan 
förutsättningar för framtidens medicinska forskning. Man 
har även arbetat mycket med den machoattityd och syn på 
risker som inte är ovanlig i byggbranschen.

En sådan sak som klotter, som märkligt nog förekommer på 
många byggarbetsplatser, har varit ”big no-no” under bygget 
av Biomedicum. I ett skede upptäcktes klotter i en av hissar-
na. Då stoppades hela bygget och ledningen satte ned foten. 

– Från ledningshåll finns ett behov att vara tydlig i både ord 
och handling. Det behövs en trevlig atmosfär samt ordning och 
reda, på en och samma gång. Klottret blev en engångsföreteel-
se. Arbetet med attityder kring arbetsmiljörisker gav resultat 
och den enda allvarliga olycka som inträffade var en stukning 
följt av tre veckors sjukskrivning, berättar Tommy Stjernfeldt.

Samma kärntrupp och aktiv beställare
Projektet har hållit på i drygt åtta år med samma kärntrupp. 

– Att byta folk gör ont. Som beställare behöver du luta dig 
fram och ta en aktiv roll. Det gäller inte minst i arbetet med att 
skapa ett team med rätt kompetens. Vi gjorde bedömningar 
och vågade byta ut där det inte fungerade. Samtidigt hade vi en 
ömsesidighet i omdömena. Frågan om vad organisationen tyckte 
om oss som beställare var lika viktig, säger Tommy Stjernfeldt.

Projektets ABC
Tommy Stjernfeldt konstaterade ju nyss att projektet hade en 
viss tur med timingen.

– Vi hade en spåkula som visade rätt. Upphandlingarna av 
stomme, fasad och installatörer kom i precis rätt konjunktur-
läge. Men resten av framgångarna, skulle jag vilja hävda, var 
resultatet av hårt arbete, metodik och att vi följde ABC-boken.
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FORSKNING  
I PRAKTIKEN

Samverkan och tidig granskning.
En hörnpelare i projektet var samverkansavtalet mellan 
Skanska och Akademiska Hus, där också  konsulter och 
Karolinska Institutet involverades. Alla medverkande 
hade precis det rätta engagemanget, viljan och förståelsen 
för vad ett samverkansprojekt innebär.

Med kunskapen om att en justering i projekterings-
skedet bara kostar en tiondel jämfört med ändringar 
i byggskedet, lades mycket kraft på granskning av 
arbetshandlingar i ett tidigt skede.

Varje granskningsperiod omfattade två veckor. Efter 
feedback fick konsulterna två dagar på sig att ta beslut: 
GRÖNT = vi fixar, GULT = för diskussion, RÖTT = nej. 
På så sätt kunde man effektivisera diskussionerna till 
att enbart omfatta gula och röda frågor.

Framförhållning
I projektet har många arbetsberedningar gjorts. Om 
ett problem eller fel ändå inträffade var prioriteringen 
på hur felet skulle lösas, och därefter var det dags 
att tänka framåt igen. Genvägar har undvikits och 
kostnads kontrollen varit rigorös.

– Det har varit mycket arbetsberedningar och 
granskningar, men även här har vi haft en tanke på 
att det faktiskt sitter en människa bakom. Därför 
satte vi dead lines till fredagar 23:59. Att sitta på hel-
gen och jobba är oftast ingen bra idé. Det behövs tid 
för att ta hand om både sig själv och familjen, menar 
Tommy Stjernfeldt.

Att Biomedicum är ett projekt som mått bra  visar 
resultatet med all önskvärd tydlighet.  Utvärderingar visar 
att medarbetarna i projektet känner både  stolthet och 
 glädje över vad man tillsammans lyckats  skapa.  Grunden 
till en friskare framtid för kommande  generationer 
är nu klar. 

TOMMY SAMMANFATTAR FRAMGÅNGEN

• Proffsig projektledning

• Noggrann granskning av alla handlingar

• Samverkan med entreprenörer som vill och förstår

• Kraftfullt engagemang

• Stenhård kontroll på ekonomin

• Erfaret folk i projektet

• Varit rädd om varje krona

Grunden till många framgångsrika läkemedel bygger på erfarenheter från tidig 
grundforskning. Till exempel tog det 20 år  från de första jonkanalsstudierna till att 
Losec nådde marknaden. Och det är just den här typen av tidig grundforskning som  
forskarna på Biomedicum är inriktade på. 

SÅ GÅR DET TILL ATT  
”BACKA” EN CELLS UTVECKLING

 Helenius har funnits med sedan starten av projektet. Vi lade tidigt fast en 
strategi och taktik för hur projektering skulle bedrivas. En projektgrupp skapades med en 
kärna av dedikerade konstruktörer kompletterat med seniora  resurser. Vi organiserade 
oss för full backup för nyckelroller och höll gruppen intakt under hela projekteringsfasen.

Arbetet med Biomedicum är en av de bästa projekteringarna Helenius gjort.  Maximal 
prestation i mycket hög takt.  Samarbetet mellan beställare, projekteringsledning och 
entreprenören har präglats av ett prestigelöst och ödmjukt förhållningssätt. Att projektet 
dessutom lyckades skilja på teknik- och ekonomifrågor med blicken tiden riktad mot 
nästa steg var en stor framgång. Att hela tiden inrikta sitt agerande efter bästa möjliga 
lösning för det  gemensamma projektmålet är avgörande för gott resultat.

HELENIUS OM PROJEKTET  
ARNE WALLSTRÖM / VD

Anna Falk odlar fram små hjärnor.
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1 
Biopsi från vävnad tas  
(hud- eller blodprov).

5 
På Biomedicum 
görs cellerna om 

till nervceller. 
Den typ av celler 
som är grunden 
i vår mänskliga 

hjärna.

2 
Cellerna från biopsin 
odlas, delar sig och 

bildar fler celler.

3 
Nyckelfaktorer för  

”omogna celler” överförs 
och cellen drivs bakåt  
i utvecklingen och blir 

 en stamcell.

4 
Cellen omprogrammeras 

till en iPS-cell som kan 
bilda vilken typ av cell 

som helst. S O L A V S K Ä R M N I N G

fta skapas gestaltningen i ett väldigt 
 tidigt projektskede, kanske som 
 resultat av ett tävlingsprojekt eller en 
konceptskiss. I det här skedet är det 
sällan som solskydd, för att minska 
värmeinstrålning, lyfts fram som en del 
av det arkitektoniska uttrycket, men 

frågan blir ofta aktuell när energi- och miljömål ska upp-
fyllas. På Helenius arbetar man sedan en tid tillbaks aktivt 
för att skapa bättre lösningar kring solavskärmningar. 

– Vi möter ofta en verklighet där problemet med sol-
instrålning skapar konsekvenser, dels för fasadens ut-
formning och dels i projektets utförande, berättar Tobias 
Bergman, energisamordnare på Helenius.

ENERGIKALKYL I TIDIGA SKEDEN. Redan i de tidiga 
skedena finns det en poäng att utföra energi- och klimat-
 simuleringar. Det blir en stor hjälp för arkitekter och 
glaskonsulter, och konstruktörer. Simuleringsmodellen 
finns i  Helenius verktygslåda, och den gör det möjligt 
att studera olika alternativ för solavskärmning och ut-
formning av  fasader, planlösningar och solavskärmning. 
Med  simuleringar får man reda på hur allt detta på verkar 
energi användning, inomhusklimat och dagsljus. 

– Det finns goda möjligheter att utforma fasad- och 
planlösningar smartare. Genom våra möjligheter till 
 simuleringar går det ofta att hitta alternativ som gör att 
arkitekten enklare kan nå sin vision.  

KOM IHÅG HYRESGÄSTEN. Låg energianvändning 
är viktigt, men man behöver i alla lägen komma ihåg 

att det faktiskt finns en hyresgäst och medarbetare som 
 tillbringar en stor del av sin vardag i en lokal.

– En vanlig upplevelse är en känsla av instängdhet 
när solskydden mörklägger en lokal. Det här går att und-
vika med en noggrann kravställning för hur  effektiva sol-
skydden behöver vara, berättar Tobias Bergman.

 I fallet med persienner kan man anpassa utblick 
och ljus insläpp genom att ställa in persiennbladens 
vinklar, de kan  också regleras för att kontinuerligt följa 
sol höjden, i fallet med markiser får man istället jobba 
med vävens täthet och färg för att maximera utblick.

VERIFIERA FUNKTIONEN OCH OPTIMERA. Att  
 verifiera funktionen i ett solskyddsystem är ett viktigt 
moment. Och det här görs med fördel vid flera till fällen 
under driftsäsongen. 

– Systemen behöver optimeras under drift och det 
är även viktigt att i det läget ta in hyresgästens syn-
punkter på funktionen.

Det finns många inställningsmöjligheter att arbeta 
med, till exempel zonindelning, temperaturvillkor och 
gräns värden för solinstrålning. Här är det viktigt att göra 
genom tänkta inställningar eftersom det annars kan få 
konsekvenser på energianvändning och inomhusklimat.

Hyresgästens upplevelse är viktigt och det finns ofta 
ett pedagogiskt dilemma kring solskyddets funktion. 

– När vi pratar solavskärmning är det en klimatskärm 
som tillhör fastigheten. Det är inte ett bländskydd. För 
det används invändigt solskydd typ gardiner. Det här 
behöver vi nog bli bättre på att kommunicera, säger 
 Tobias Bergman. 

SNABBA RÅD  
KRING SOLAVSKÄRMNING
• Ta med solavskärmningsfrågan  

redan i programhandlingsskedet. 

• Utnyttja möjligheterna till  
energisimuleringar.

• Kravställ rätt. Undersök om  behovet 
av solskydd kan  minskas  genom 
omanpassad  fasadutformning, 
 planlösning och rumsfunktion.

• Se till att produktion och förvaltning 
kan och förstår systemen.

• Optimera under drift.

• Ha en nära dialog med hyresgästen.

EN HET  
FRÅGESTÄLLNING

Att reducera värmeinstrålning blir allt viktigare i takt med att energi- och miljökraven ökar.  
Faktum är att många solavskärmningslösningar orsakar en del problem: det påverkar fasadens utseende  

och det är lätt att bli störd av dukar och persienner som åker upp och ned. Ibland kanske även ett  
efterlängtat vårljus stängs ute och lokalerna blir för mörka.

TEXT: JÖRGEN DÄCKFORS  FOTO: MIKAEL ULLÉN
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fyra gener. Cellen drivs då bakåt i utvecklingen och blir 
en stamcell, det vill säga en embryonal cell. Därefter kan 
forskarna omprogrammera den så kallade iPScellen till 
vilken typ av celler som helst. Och på Biomedicum görs 
de om till nervstamceller och slutligen till nervceller, alltså 
den typ av celler som är grunden i vår mänskliga hjärna.

Snabbare tillväxt av hjärnceller
En annat intressant forskningsområde på Biomedicum 
är studierna kring tillväxt av nya hjärnceller. Det har visat 
sig att hjärnan har en förmåga att skapa nya hjärnceller 
även i vuxen ålder.

– I en forskningsgrupp som leds av Jonas Frisén stu
deras tillväxten av nya hjärnceller. Ny kunskap inom det 
här området kan bli betydelsefull för att öka kunskaperna 
om läkningen efter stroke eller andra hjärnskador, berättar 
Anders Gustafsson. 

Ett tredje exempel som Anders Gustafsson gärna lyfter 
fram är Biomedicums forskning för att förstå de mekanismer 
som styr vaccinsvar. Få medicinska uppfinningar har räddat 
så många liv som just  vacciner mot infektionssjukdomar. 
Dagens utmaningar handlar om att utveckla effektiva vaccin 
mot några av världens mest allvarliga infektionssjukdomar 
som HIV1/AIDS, malaria, tuberkulos och ebola. 

Resultaten av grundforskning är svåra att 
mäta i det korta perspektivet. Samtidigt 
finns mycket att vinna för mänskligheten 
med till exempel nya typer av vaccin. Och 

för att komma dit är den typ av forskning vi bedriver helt 
avgörande, säger Anders Gustafsson, dekanus för forsk
ningen vid Biomedicum.

Hjärnor som skapar hjärnor
Forskningsprojekten på Biomedicum spänner över ett 
brett fält. Ett exempel är det arbete som Anna Falks fors
kargrupp arbetar med. Här odlar man fram små hjärnor 
– som gör det möjlighet att forska på olika neurologiska 
tillstånd. Alternativet att forska på mänskliga hjärnor är 
av naturliga skäl utom räckhåll.

Arbetet i Anna Falks forskargrupp går ut på att skapa 
nervceller från både friska och sjuka personer för att se 
hur de skiljer sig åt. Då kan man till exempel se vad som 
har gått fel i den embryonella nervcellsutvecklingen. Det 
är kunskap som är till stort värde för forskningen kring 
autism och schizofreni.

Hur går det här till egentligen? År 2006 upptäckte ja
panska forskare att man kan ”backa” en cells utveckling 
genom att ta hud eller blodceller och till dem överföra 
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är det gäller ombyggnadsprojekt har Fabeges 
avdelning för ombyggnad och underhåll 
en viktig roll. Här finns åtta projektledare 
och några inhyrda konsuler. Avdelningen 
leds av Stefan Windefalk.

– Vi hanterar stort som smått och de 
största ombyggnadsprojekten ligger upp 
mot 500 miljoner kronor. Allt i eget be-

stånd och i ett nära samarbete med andra funktioner inom 
Fabege, berättar han.

På besök i Paradiset
Från att tidigare inrymt både asfaltverk och en stor grusdepå 
har Västra Kungsholmen genomgått en total omvandling 
och blivit en modern och livfull stadsdel. Fullt utbyggd 
finns här plats för 20 000 boende och 35 000 arbetsplatser.

Ett av Fabeges projekt på Västra Kungsholmen är om-
byggnaden av kontorsfastigheten Paradiset 23. Den gamla 
fastigheten från 1944 som totalrenoveras för att möta kraven 
från dagens hyresgäster. 

Förädling med omsorg
Att utveckla en gammal fastighet innebär ett antal givna 
förutsättningar och möjligheter.

– Det här är en fin fastighet där vi velat behålla karaktären 
och mycket av det goda. Den industriella känslan lyfts fram 
med öppna installationer och passande materialval. Vi för-
ädlar med omsorg och höjer samtidigt kontorsstandarden, 
berättar Stefan Windefalk.

Samtidigt finns det begränsningar som i våningshöjder och 
tillgång till utrymmen där det ibland behövs special lösningar. 
All teknik och fläktaggregaten placeras till exempel i källaren, 
så att uthyrningsbar yta frigörs.

VI ÄR GLADA FÖR VARIATIONEN VI HAR I  
BESTÅNDET OCH DET ÄR RIKTIGT ROLIGT ATT FÅ 
VARA MED OCH FÖRÄDLA, UTVECKLA OCH GE EN 
BYGGNAD NY BETYDELSE. 
STEFAN WINDEFALK CHEF OMBYGGNAD FABEGE

FO
TO

 FA
B

EG
E

De har fokus på utveckling och kommersiella fastigheter – begrepp som inrymmer  
allt från byggande av hållbara stadsdelar till förädlingar i befintligt fastighetsbestånd.  

Följ med in i två av Fabeges ombyggnadsprojekt med helt olika karaktär,  
men som ändå har en del gemensamt.

TEXT: JÖRGEN DÄCKFORS  FOTO: MIKAEL ULLÉN

UTVECKLA, FÖRÄDLA 
OCH ÅTERANVÄND
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F A B E G E

Huset byggs på med ett halvplan och får totalt 7 plan 
och 7 100 m2. Den gömda entrén ges en mer fram-
trädande roll och en tidigare oanvänd gård öppnas 
upp och blir en terrass för hyresgästerna.

Fräsarn 12
I det andra ombyggnadsprojektet förflyttar vi oss till 
fastigheten Fräsarn 12 i Solna Business Park. Fram till 
årsskiftet har det här varit hemvist för ICAs huvudkontor 
som nu flyttar till Fabeges nybyggda fastighet Signalen 
3 vid Arenastaden. Där samlar ICA medarbetarna från 
tre olika kontor. 

In i Fräsarn 12 flyttar istället Skolverket, med ett 
femårigt avtal om 12 100 m2. Även Skolverket passar på 
att samlokalisera de bägge kontor man har i Stockholm. 

Trots att Fabege investerar runt 170 miljoner  kronor 
i lokalanpassningar har utgångspunkten varit att behålla 
mycket av det gamla. Därför inleddes projektet med 
en ordentlig genomgång: Vad kan återanvändas? Vad 
behöver utvecklas?

utveckla och ge en byggnad ny betydelse. Det skapar 
även möjligheter för våra hyresgäster. Det finns många 
som uppskattar lokaler med inbyggd själ och historia, 
konstaterar Stefan Windefalk.

Hos Fabege finns fler exempel på karaktärsfulla 
hus som kommer till ny användning. Just nu byggs 
till exempel ”Dallashuset” vid gamla Råsunda om 
till bostäder och den gamla Trikåfabriken från 1928 
i Hammarby sjöstad blir under våren Naturvårds -
verkets nya kontor. 

Paradiset 23 beräknas stå  
klart för inflyttning andra kvartalet 2019.  

Huset byggs i ett basutförande inför  
kommande hyresgästanpassningar.

– ICA har verkat på ett bra sätt i lokalerna och 
verkligen tagit hand om fastigheten. Det ser fint ut 
och huset är i bra skick. Det här ett bra läge för alla 
inblandade parter, berättar Stefan Windefalk.

Bra dialog
Genom att ICA flyttar vidare inom Fabeges bestånd 
så har det funnits förutsättningar till en bra dialog 
inför övergången och detta har i sin tur även gynnat 
projektet som hanterar Fräsaren 12, t ex genom tidigare 
produktionsstart än beräknat. 

– Det blir definitivt en win-win-situation ur många 
aspekter. I de tidiga diskussionerna som fördes med 
Skolverket bestämde man att det inte kommer göras 
några större förändringar. Mycket av installationer och 
stråk behålls, men vi kommer att ta upp nya vertikala 
schakt i huset, säger Stefan Windefalk. 

Pilotprojekt för ökad återanvändning
Att hyresgäster vill sätta sin egen prägel på sina nya 
lokaler, leder ofta till att fullt fungerande inredning 
utrangeras, kanske redan efter ett par år. I ett pilotprojekt 
undersöker IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans 
med Fabege och andra projektpartners hur återanvänd-
ningen av fast kontorsinredning kan öka. Det kan till 
exempel handla om innerväggar, belysning, glaspartier, 
undertak och VVS-produkter. I Fräsaren 12 kommer 
vissa produkter tas tillvara som kan återbrukas i andra 
fastigheter när tillfälle ges. 

Hus med karaktär
I Fabeges fastighetsbestånd om 1,2 miljoner kvadratmeter 
uthyrningsbar yta blandas gammalt och nytt. Bland 
guldkornen märks till exempel Ormträsket 10 och 
Trängkåren 7 –  kanske mer kända som Wenner-Gren 
Center respektive DN-skrapan. 

– Vi är glada för variationen vi har i beståndet 
och det är riktigt roligt att få vara med och förädla, 
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Med sin skandinaviska design är det  
här en miljö att känna sig hemma i.  

Gästerna kan också vara trygga 
 i förvissningen om att de bor  

miljöriktigt. Huset är nämligen 
 certifierat enligt LEED nivå Guld.
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HOLAR 1

Ett andra hem
Året är 1982 och på Skalholtsgatan 2 står IBMs svenska huvudkontor  

precis klart i fastigheten Holar 1. Modernt och top notch. Adressen är idag  
en av Kistas mest anrika, där flera pionjärer verkat och lagt grunden  

till Kista som landets ledande IT-kluster. Nu har den gamla  
fastigheten byggts om till ett longstayhotell.

TEXT: JÖRGEN DÄCKFORS  FOTO: NIKLAS BJÖRLING
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bodar, maskiner och material. Det är något man inte 
är van vid i ett storstadsprojekt, säger Anna Danielsen.

Bra stämning i projektet
Under samtalet med Anna Danielsen kommer ofta 
begrepp som yrkesstolthet och professionalism upp. 

– Det handlar om att få till en bra stämning i 
projektet och om yrkesstoltheten finns behövs inga 
samverkansincitament. Det kommer naturligt.

Att vara selektiv var en av nycklarna i projektet. 
Forsen har varit noga med att välja entreprenörer 
och konsulter med rätt inställning och kvalitetstänk. 
Det här är inte alldeles enkelt i en bransch som går 
för högtryck.

– Det går inte att tänka att man ska köpa billigast i 
alla lägen. Vi vill jobba med de som är professionella och 
har yrkesstoltheten inom sig. Bara en sådan sak som att 
stämningen blir bättre och att det blir roligare att gå till 
jobbet. Det syns i slutresultatet, menar Anna Danielsen.

Det nya hotellet är nu en del i Kistas fortsatta utveck-
ling. Ett komplext byggprojekt med hög nöjdhetsnivå 
är avslutat och Holar 1 har fått nytt liv. Välkommen 
till ditt andra hem. 

 HELENIUS OM PROJEKTET.  
LINDA DORSANDER / UPPDRAGSANSVARIG 
Helenius har haft ansvar för projekteringen av VVS och styr och till  detta tagit fram 
förfrågningsunderlag, bygghandlingar och relationshandlingar. Det finns några 
 väsentliga skillnader som komplicerar omvandlingen av ett kontorshus till  hotell. 
Hotell har en annan typ av försörjning med vertikala schakt, varje rum ska vara en 
egen brandcell och ljudkraven är strängare. Trots tajt tidplan har vi  kunnat hålla hög 
kvalitet på våra handlingar tack vare ett bra och nära samarbete  
i  projekteringsgruppen och flexibilitet i produktionen. 

ENTREPRENÖREN BERÄTTADE ATT DET HÄR  
VAR ETT VÄLDIGT VÄLPROJEKTERAT PROJEKT.  
SÅDANT ÄR ROLIGT ATT HÖRA.
ANNA DANIELSEN PROJEKTLEDARE  PÅ FORSEN 

CM uppdrag i förtroende
Forsen har drivit projektet tillsammans med Kungsleden 
som en delad entreprenad inom ramen för Forsens 
Construction Management-koncept. 

– Ett CM-projekt handlar mycket om förtroende. Vi 
brukar likna oss vid kundens interna byggavdelning. 
Vi sitter vid samma sida av bordet och har samma 
intresse av att projektet blir framgångsrikt, berättar 
Anna Danielsen.

Genom att projektera, handla upp och bygga paral-
lellt nås flera fördelar. Man får möjlighet att detaljstyra 
och en närmre dialog med hyresgäst och beställare, 
som dessutom kan vara med och påverka produkten 
långt fram i processen.

Många håltagningar
Att omvandla en kontorsbyggnad till hotell medför en 
hel del utmaningar. Framför allt VVS-installationer-
na innebär en stor mängd håltagningar i stommen, 
något som kräver både nya beräkningar och mycket 
planering för bygget. 

– Det är ett komplext projekt, men vi har samtidigt 
haft ett bra läge för att bygga med gott om plats för 

  2013 förvärvade Kungsleden kontors-
fastigheten Holar 1. Då hade IBM sedan länge gått 
vidare, för vartefter Kista har vuxit har det också pro-
ducerats nya kontorslokaler i bättre lägen. Holar 1 har 
hamnat allt mer i periferin. Trots lokalanpassningar 
har det blivit allt svårare att locka nya hyresgäster 
och de senaste åren har vakansgraden varit mellan 
20–45 procent. 

Perfekt match för nya behov
Skillnaden mellan 1982 års IT-bransch och nutid är 
milsvid. Fortfarande råder högtryck och behovet av 
att kunna attrahera arbetskraft för både längre och 
kortare perioder är stort. Men tillgången till flexibelt 
boende för inresande medarbetare och konsulter har 
varit ett hinder i utvecklingen, framför allt för många 
multinationella företag. 

Hösten 2018 invigdes ett nytt longstayhotell som 
svarar perfekt mot behoven. Det är den gamla kon-
torsfastigheten Holar 1 som nu byggts om. Här har 
man lyckats med konststycket att få till en perfekt 
match mellan dagens behov och ett hus som mist sin 
tidigare attraktionskraft.

På hotellets nästan 7 000 m2 finns 160 rum, varav 
123 är longstayrum med eget kök. På åttonde våningen 
finns en lounge med gemensamma utrymmen, terrass 
och fin utsikt. I hotellet har gästerna även tillgång till 
gym, bastu, tvättstugor, tv-spelsrum och cykelrum.

Hotell på lagom nivå 
Anna Danielsen på Forsen har varit projektledare för 
ombyggnationen och redan i ett tidigt skede fördes 
diskussioner kring hur hotellprodukten skulle se ut. 

DET HÄR BLEV ETT   
VÄLDIGT FINT HOTELL. 
VI HAR  UTVECKLAT OCH  

FÖRFINAT PROJEKTET UNDER 
 RESANS GÅNG OCH LYCKATS BYGGA 
VÄLDIGT MYCKET FÖR PENGARNA.
ANNA DANIELSEN PROJEKTLEDARE PÅ FORSEN

– Ett longstayhotell är ett annat koncept än det 
traditionella hotellet. Det här är mer som ett andra 
hem för veckopendlare eller gäster från andra länder 
som jobbar på korttidskontrakt. Vi gjorde jämförelsen 
med H&M som varumärke. Det var den nivå vi skulle 
ligga på. Det är inte ett boutiquehotell, men håller ändå 
kvalitet, berättar hon.

Trots den tydliga ambitionen kring nivån var resan 
dit inte alldeles enkel.

– Vi hamnade i ett läge där de första gestaltnings-
förslagen inte motsvarade den nivå vi ville ha. Vi bytte 
faktiskt ut den första arkitekten och istället kom Gustav 
Appell in med precis rätt förståelse för vad vi skulle 
åstadkomma, berättar Anna Danielsen.
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uperabsorbenten Upsalite, artificiella 
enzymer som omvandlar solenergi 
till vätgas, sensorer till kometjägaren 
Rosetta och datamodeller för att förstå 
universum. Det är bara några smak-
prov på resultat av forskarnas arbete 
vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. 

Ständig utveckling 
För att ligga i fas med forskning och undervisning, 
utvecklas Ångströmlaboratoriet kontinuerligt. Den 
första delen stod klar 1997. Därefter har tillbyggnader 
skett i etapper och hela laboratoriet omfattar nu åtta 
huskroppar. Två nya hus är under uppförande: en 
huvud- och en flygelbyggnad.

Det här är den största gemensamma satsning som 
Akademiska Hus och Uppsala universitet gjort. 1,2 
miljarder kronor investeras i tillbyggnaderna och  
30 000 m2 yta tillförs de 72 000 m2 som laboratoriet 
består av idag. 

I den nya kubformade huvudbyggnaden får 
 ytterligare 1 200 studenter och 400 anställda plats. 

Här finns även publika ytor som reception, student-
service, bibliotek och café. I huset skapas många mötes-
möjligheter – från aulan som rymmer 300 personer 
till grupprum för fem personer, och allt däremellan.

Huvudbyggnaden består av två delar. Den nedre 
delen i två plan innehåller de gemensamma miljöerna. 
Institutionsytor skapas ovan i en egen byggnadsvolym 
i fem plan omgiven av en ljusgård.

– Huvudbyggnaden ger oss en riktig fram-
sida med en profil som tydligare annonserar Ång-
ström. Utformningen står i klar kontrast mot den 
parkeringsplats som idag utgör husets förgrund.  
Nu ska fokus riktas på människan och en mer  levande 
campusmiljö formas, berättar Fredrik Kronqvist, 
 projektchef på Akademiska Hus.

Stor variation
Runt 5 000 personer rör sig i lokalerna en vanlig dag. 
De många möteslokalerna gör att det ena stunden är 
fullt av människor och sedan nästintill tomt. Samtidigt 
är det ett hus med stor volym med mycket glas. Och 
här sätts VVS-konsultens kompetens på prov för att 

skapa lösningar som balanserar inomhusklimatet. 
En av utmaningarna i byggandet av forsknings- och 
utbildningslokaler är den långa planeringshorisonten. 
Arbetet med den här utbyggnaden inleddes redan 2011. 

– Vi skapar ett generellt hus som ska klara framtida 
förändringar. En sak är säker. Vi vet att huset förr eller 
senare kommer byggas om, berättar Ola Svensson, 
delprojektledare och teknikansvarig för Ångström 
etapp 4 på Akademiska Hus. 

Nu har verksamheten valt en cellkontorslösning. 
Och för att enklare hantera framtida förändringar blir 

A K A D E M I S K A  H U S  U P P S A L A

UTVECKLING 
SOM KOMMER MARKAS

Anonymt till sitt yttre, men samtidigt platsen för världsledande forskning med  
en verksamhet i ständig utveckling. Ångströmlaboratoriet byggs ut med  
ytterligare en flygel och en mer iögonenfallande huvudbyggnad för att  

ge forskningen nya möjligheter.

TEXT: JÖRGEN DÄCKFORS  FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT  I L LUSTRATION: TEMA 

Fredrik Kronqvist,  
projektchef på. Akademiska 

Hus tillsammans med  
Helenius uppdragsansvarige, 

Fredrik Jonsson.

Bägge husen konstrueras och byggs av 
samma team. Det är en grupp som lärt 
känna varandra, där alla samarbetar 

och jobbar för projektets bästa. 
– Vi startade med bygget av flygelbyggnaden där 

hela organisationen fick en genomkörare. Samma 
grupp har sedan fortsatt i arbetet med huvudbygg-
naden som därmed fick en flygande start. Man kan 
väl helt enkelt säga att vi testade projektgruppen i 
det första huset, berättar  Fredrik Kronqvist.

Projektstudio svetsar samman
En viktig framgångsfaktor är det gemensamma 
arbetet i vad som kallas projektstudion. Varje tisdag 
samlas stora delar av konsultkår, entreprenörer och 
beställare för att arbeta sida vid sida. 

– Att sitta tillsammans ger oss möjlighet till 
snabb problemlösning. Även om vi arbetar fullt ut 
i BIM så kan kollisioner och problem lösas genom 
enkla diskussioner. Det är också ovärderligt för våra 
konsulter att kunna diskutera problem direkt med 
entreprenören, säger Ola Svensson.

Projektstudion genomförs på plats i entrepre-
nörensetablering vid Ångströmlaboratoriet, vilket 
ger en direktkoppling mellan projektering och pro-
duktion. Alla ser huset växa fram, och det skapar 
känslomässiga band till det som byggs. 

– Det är viktigt att känna för bygget. För oss 
som beställare finns också ett värde i att skapa en 
relation med konstruktörer och projektörer, och 
inte bara med uppdragsledarna. Det är en ganska 
häftig känsla när sorlet och energin känns i rummet, 
säger Fredrik Kronqvist. 

Läs mer om Akademiska Hus projekt 
och energikartläggningen av Ångström

TVÅ PROJEKT  
ETT OCH  

SAMMA TEAM

Media finns till exempel framdraget för att underlätta 
pådockningen mot befintligt hus.

– Även om det handlar om ett ganska så 
 traditionellt bygge är det inte fritt från u tmaningar. 
Vi jobbar i en extremt vibrationskänslig omgivning. 
Befintlig verksamhet är i full drift och när huset 
väl står klart inleds en gigantisk flyttkarusell, säger 
Ola Svensson. 

2020 står den nya flygeln klar för inflyttning och 
2022 får Ångströmlaboratoriet sin nya entré och 
huvudbyggnad. Värt att vänta på helt enkelt.

till exempel VVS-lösningarna generella och elektronik 
i väggarna undviks.

Den nya flygeln
Den nya flygelbyggnaden var starten på den stora 
satsningen vid Ångströmlaboratoriet. Huset, som 
till sitt yttre liknar övriga flyglar, kommer innehålla 
torra undervisningslokaler och kontorsplatser, men 
även en stor serverhall byggs.

Att det någon gång skulle komma till en ny flygel har 
funnits med i planeringen vid tidigare byggnationer. 

HUVUDBYGGNADEN GER OSS  
EN RIKTIG FRAMSIDA MED EN  
PROFIL SOM TYDLIGARE  

ANNONSERAR ÅNGSTRÖM. 
FREDRIK KRONQVIST PROJEKTCHEF PÅ AKADEMISKA HUS

FR
ED

R
IK

 K
R

O
N

Q
VI

ST
  

PR
OJ

EK
TC

HE
F 

PÅ
 A

KA
DE

M
IS

KA
 H

US

O
LA

 S
VE

N
SS

O
N 

DE
LP

RO
JE

KT
LE

DA
RE

 O
CH

 T
EK

NI
K-

 
AN

SV
AR

IG
 P

Å 
AK

AD
EM

IS
KA

 H
US

I Ångströms nya kubformade  
huvudbyggnad får ytterligare 1 200 studenter 

och 400 anställda plats. Utformningen står i klar 
kontrast mot den parkeringsplats som idag  

utgör husets förgrund.



15
UTBL ICK

14
UTBL ICK

ENERGIKARTLAGT  
IN I MINSTA DETALJ

Energi kartläggningen är  förvisso  
ett lagkrav. Men här går vi ett 
par steg  längre  genom att även 

 inventera  förbättringspotentialer i huset.  
Allt för att veta vad vi ska  fokusera på och få 
ett  beslutsunderlag för fortsatta åtgärder.  
OLA SVENSSON AKADEMISKA HUS

om ett av landets största fastighetsbolag 
med över tre miljoner kvadratmeter loka-
ler har  Akademiska Hus tagit en ledande 
position när det gäller hållbarhet genom 
att energieffektivisera sina fastigheter. 

Målen är högt ställda. Jämfört med 
förbrukningen år 2000 ska andelen 
 levererad energi minska med 50  procent 

till år 2025. Och man har redan kommit en bra bit på väg.
På Akademiska Hus pågår nu ett intensivt arbete med 

att få fram aktiva besparingsåtgärder. Under året har därför 
en omfattande energikartläggning av Ångström laboratoriet 
genomförts.

– Energikartläggningen är förvisso ett lagkrav. Men här går 
vi ett par steg längre genom att även inventera förbättrings-
potentialer i huset. Allt för att veta vad vi ska fokusera på 
och få ett beslutsunderlag för fortsatta åtgärder, berättar Ola 
Svensson på Akademiska Hus.

Energikrävande verksamhet
Verksamheten på Ångström är komplex med höga luftflöden 
i miljöer som labb och renrum. De extremt kraftfulla dato-
rerna gör att serverhallarna utgör den enskilt största energi-
förbrukaren. På andra plats kommer en partikelaccelerator. 

Förbättringar identifierade
Kartläggningen har omfattat i princip all energianvändning. 
Klimatskalet håller en hygglig nivå och åtgärderna riktas i 
stället på ventilations- och återvinningssystem och hur de 
stora kyllasterna ska hanteras genom att öka andelen frikyla.

– Kartläggningen visar på en rad förbättringsområden. 
Just nu arbetar vi med att sortera bland förslagen. Högt som 
lågt. Svårigheten ligger i att prioritera, säger Ola Svensson. 

Sortera och prioritera
Att få till en prioritering är A och O. De mest  lönsamma 
åtgärderna ligger förstås först i röret, men det finns även en 
systematik för att hantera mindre lönsamma effektiviseringar.

– Det gäller att få till en helhetssyn kring förslagen även 
om det rör sig om många olika typer av projekt. Det här är 
ett ganska roligt jobb. Det handlar om att göra ett ordentligt 
investerings underlag och paketera lösningarna, avslutar 
Ola Svensson. 

A K A D E M I S K A  H U S  U P P S A L A

HELENIUS OM PROJEKTET
TOBIAS BERGMAN /  

ENERGIKARTLÄGGARE

 Energikartläggningar är ett område som blir mer  
och mer intressant. Det fnns en enorm potential framför allt i  
 befntliga bestånd. Oftast kan vi skapa bättre resultat här jämfört 
med ett nybyggnadsprojekt. Den här byggnaden, med sin  storlek 
och komplexitet, var en rolig utmaning att  energi kartlägga. 
 Åtgärdsförslagen vi tagit fram visar att stora energi besparingar 
kan göras, mycket tack vare kylbehovet i datahallarna som 
 tillsammans med högt värmebehov till  ventilation ger möjlighet 
att flytta energi och spara både kyla och värme.

ånga av taken på Campus 
 Ul  tuna är nu täcka med sol celler. 
8 782 m2 för att vara exakt. Att 
just Campus Ultuna valts ut är 
 ingen slump. Här finns stora tak-

ytor i ett område som förutom forskning och ut-
bildning även  rymmer  miljöinriktat företagande.

SAMLAR GRÖNA INNOVATIONSFÖRETAG. 
Green Innovation Park på Campus Ultuna är en 
gemensam satsning mellan Akademiska Hus och 
SLU. Företag inom de gröna näringarna erbjuds 
både lokaler och möjlighet till samverkan med 
akademin.

Ola Svensson, projektledare på Akademiska Hus, och Maria Olsson,  
byggprojektledare på Helenius, är på plats på ett av de sju taken som  

försetts med kiselsolceller. Varje modul ger en toppeffekt på 275 W.  
Modulerna har lyfts på plats med hjälp av helikopter och är monterade på 

ställningar för att undvika håltagningar i takens tätskikt.

GRÖNT LJUS  
FÖR MER SOLEL

Campus Ultuna i Uppsala är en viktig del i Akademiska Hus satsning på solel.  
Med en ny installation skapas 1 GWh förnybar el per år. Det är en stor andel 

av bolagets totala solelproduktion, som kommer uppgå till 3 GWh/år.

TEXT: JÖRGEN DÄCKFORS  FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

A K A D E M I S K A  H U S  U P P S A L A

männa debatten behöver vi vara öppna för bägge 
 teknikerna, konstaterar Ola Svensson. 

AFFÄRSMÄSSIGA UTMANINGAR. Projektet har 
inte inneburit några större tekniska utmaningar. 
Stora platta tak underlättar säker heten. Dock  gäller 
det att vara uppmärksam på  eventuella risker med 
utsläpp från labbhusens ventilationshuvar. 

– En affärsmässig utmaning rörde upphand-
lingen. 70 företag plockade ut upphandlings-
underlagen, men enbart fem anbud lämnades in. 
Branschen är ung och inte riggad för att möta alla 
krav vi ställer. Därför ska vi se om kriterierna be-
höver justeras för att underlätta för företagen. 

– Vi har lyckats samla många spännande 
 gröna innovationsföretag. Allt från solcellsforsk-
ning till fosforrening. Satsningen på solceller 
 stärker områdets gröna profil, men är i grunden 
ett energi projekt, berättar Ola Svensson, projekt-
ledare på  Akademiska Hus.

SOLEL KONTRA SOLVÄRME. Att fokus ligger 
på solceller och inte  termisk sol energi är framför 
allt kopplat till det stora  allmänna intresset och 
den enkla tekniken.

– Solceller vinner många grenar och är en sund 
affär. Men ser vi till verkningsgrad och energi  ut-
byte är termiska solfångare överlägsna. I den all-
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å Danderyds sjukhus råder just nu 
full aktivitet med byggnation av en ny 
akut- och behandlingsbyggnad och 
flera moderniseringsprojekt. Men det 
var på 1930-talet grunden lades. Med 
funktionalism som ideal byggdes då 
många av landets sjukhus. Så även 

Omdaning kopplat till förändring
Sjukvårdens omdaningsperioder hänger även sam-
man med konkreta förändringar i samhället, som 
befolkningstillväxt, nya patient- och vårdkrav och 
förändrade arbetssätt. Fram till idag har Danderyds 
sjukhus genomgått en fantastisk utveckling och de  
3 950 medarbetarna tar emot närmare en halv miljon 
besök per år. 

Högspecialiserad vård och nya krav
Locum förvaltar två miljoner kvadratmeter vård-
fastigheter i Stockholms län. En av Locums projekt-
ledare är Leif Engström, med sitt ansvarsområde inom 
Danderyds och Norrtäljes sjukhus.

– Vi utvecklar lokalerna för en allt mer avancerad 
och högspecialiserad vård där inomhusklimat, miljö 
och VVS-teknik får större betydelse, bland annat för 
att hindra smittspridning. Det läggs även mycket 
kraft på att förbättra patientkomfort och arbetsmiljö, 
berättar Leif Engström.

Det robusta sjukhuset
Med en vårdproduktion som blir allt mer specialiserad 
och teknikberoende ökar även sårbarheten. I dag finns 
även nya risksituationer som yttre hot att ta hänsyn till.

– Många av våra projekt handlar om att skapa re-
dundanta lösningar. Dricksvatten kommer från flera 

118  
VÅ R D P L AT S E R 

 

75 
M E D A R B E TA R E

1930 1964 2017

900 
VÅ R D P L AT S E R

~45 000 
B E S Ö K  I  S L U T E N VÅ R D E N

~420 000 
B E S Ö K  I  Ö P P E N VÅ R D E N

91 525
A K U T B E S Ö K

Mörby lasarett med plats för 118 patienter och 75 
medarbetare. 

Nästa omfattande byggnadsperiod sammanföll 
med 1950- och 60-talets framtidsoptimism och 
 rationalitetsideal. Då uppfördes de flesta av de 
 nuvarande byggnaderna. Lasarettet bytte namn till 
Danderyds sjukhus och 1964 fanns 900 vårdplatser.

robust sjukhus
Stockholms sjukvård är i en period av kraftig förändring med stora om- och tillbyggnader  

på många av länets sjukhus. Utvecklingen är tätt kopplad till förändringar i samhället,  
förändrade arbetssätt samt krav på minskad sårbarhet och ökad komfort.

.
TEXT: JÖRGEN DÄCKFORS  FOTO: LOCUM BILDARKIV  GRAFIK: MARTINA MELIN

Vägen till ett mer inmatningspunkter, medicinska gaser och elkraft ringmatas 
och det finns reservlösningar. Vi arbetar nu med att skapa 
det vi kallar det robusta sjukhuset för att kunna hantera både 
inre och yttre störningar, säger Leif Engström.

Komfort inte bara kyla
Processkyla har använts inom vården under lång tid för kyla 
av röntgenutrustning, magnetkameror och läkemedelsför-
varing. Nu är även komfortkylan på frammarsch. 

De ökande komfortkraven handlar dock inte bara om ett 
behagligt inomhusklimat. Avskildhet och integritet är en tydlig 
trend inom vården. Till exempel omvandlas allt fler vårdsalar 
till enkelrum med egen toalett och dusch. 

– Det här innebär förstås utmaningar både inom vård-
produktionen och genom det faktum att vi tappar 50 procent 
av lokalytan när vi går från 4-bäddsrum till enkelrum. Med 
mer komfortkyla, som gör varje rum behagligt, finns även 
en generell problematik med ökad luftfuktighet och fukt i 
ventilationskanaler som vi kommer att hantera.

Fjärrkylenät med fler kunder
I takt med ökande kylbehov blir kylförsörjningen en allt mer 
verksamhetskritisk funktion. Därför tog Locum fram en kyl-
strategi för Danderyds sjukhus för några år sedan. Kylstrategin 
har nyligen setts över och lett fram till ett antal konkreta projekt. 

Kyla distribueras till Danderyds sjukhus genom ett fjärr-
kylesystem som Locum både driver och äger. Även Mörby 
centrum och ett antal kontorsfastigheter ingår i systemet. 
Kylan produceras med konventionella kylmaskiner som 
kyls med sjövatten från Edsviken. 

– Det är inte självklart att vi ska ha rollen som fjärrkyle-
leverantör i framtiden. Därför ser vi till att bygga upp en 
 ledningsstruktur och ett gränssnitt mot en fjärrkyleproduktion 
utan oss som ägare, berättar Leif Engström.

Extremsommar skapade bekymmer
Den gångna sommarens extrema värme satte systemet på prov.

– Vi fick problem under sommaren. Vattennivån i Eds-
viken sjönk så pass mycket att vi inte fick fram kylvatten i 
tillräcklig mängd, vilket fick till följd att vi tidvis fick stänga 
kylmaskinerna. Vi klarade sjukhusets kylbehov, men inte 
våra externa kunder. 

Sommaren var inte avgörande för Locums beslut att upp-
gradera kylanläggningen. Det var planerat sedan tidigare 
eftersom system och kylmaskiner har några år på nacken. 

 HELENIUS OM PROJEKTET 
ANDREAS ERICSSON / UPPDRAGSANSVARIG. Helenius har arbetat med att  skapa 
 framtidens kylförsörjning vid Danderyds sjukhus sedan 2016. Det är ett stort och viktigt projekt 
där vi haft en helhetssyn på hela området, även om det i praktiken har handlat om ett  antal mindre 
 projektet.  Under hösten levererades bygghandlingar för sjövattenintaget och parallellt har vi arbetat 
fram en förstudie avseende en kylstrategi som innefattar maskinpark, framtida  kompletterande 
 energikällor samt distributionssystem.

L O C U M  F Ö R VA LTA R 

2 000 000 M2
VÅ R D FA S T I G H E T E R 

 I  S T O C K H O L M S  L Ä N

Kylprojekt i två etapper
Hela kylanläggningen uppgraderas med ett renoverat 
sjövatten intag och nytt pumphus. Även kylmaskinerna byts 
ut. Totalt kommer det nya systemet kunna producera 9 MW 
kyla – en kapacitetsökning med runt 40 procent jämfört 
med dagens kapacitet.

Arbetena inleds med att renovera den gamla intagsled-
ningen och bygga ett nytt pumphus. För att slippa söka nya 
vattendomar görs inga arbeten nedanför strandytan. Istället 
re-linas de gamla rören. Sedimenten i Edsviken har visat sig 
vara rätt ”aggressiva” och har tidigare skapat en korrosions-
problematik. Detta förebygger man nu genom att använda 
packade titanväxlare. 

– Vi får en mycket mer driftsäker anläggning. För närvarande 
har vi en lösning med självtryck kopplat till vattennivån. Det 
var en smidig lösning när det byggdes, men innebär tyvärr 
att trycket är som lägst när behovet är som störst. 

När allt står klart  har Danderyds sjukhus  tagit ett stort 
steg mot ”det robusta sjukhuset”. Och patienter,  personal 
och vårdproduktion får möjlighet att verka i en garanterat 
komfortabel inomhusmiljö. 

En av Locums projekt ledare är  
Leif Engström, med sitt ansvars-

område inom Danderyds och  
Norrtäljes sjukhus.
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ollentuna kommun växer rekordsnabbt. 
Drygt 2,5 miljarder kronor investeras i 
nya och renoverade förskolor och skolor 
de kommande tio åren. Gärdesskolan är 
ett av projekten i satsningen. Här rivs 
den gamla skolan för att ge plats åt en ny 
modern skolbyggnad på 8 000 m2 med 
plats för 730 elever från förskoleklass 

till år nio. I skolan finns även förskoleverksamhet med 
100 barn. Den nya skolan ska stå klar att möta eleverna till 
höstterminen 2020.

Den nya Gärdesskolan är upphandlad som ett sam-
verkansprojekt i två faser: projektering och produktion.

– Projekteringen inleddes i början på året och var klar 
i juni. Den korta tiden var en av våra tidiga utmaningar. 
Samtidigt fanns ett himla ”go” och engagemang i gruppen 
där alla kämpade för projektets bästa. Mot slutet var vi rätt 
slitna men väldigt nöjda, säger Eva Ljung, som är projekt-
chef på Sollentuna kommun.

En annan utmaning i projekteringsskedet handlade om 
att få ner kostnaderna jämfört med kalkylerna i program-
handlingen utan att sänka kvalitetskraven. Något som under-
lättades av samverkansformen och att entreprenören fanns 
med redan från start.

– Vi gjorde justeringar och hittade mer kostnadseffektiva 
lösningar när det till exempel gällde val av stomme, fönster och 
interiör. Här var det en fördel att ha entreprenör och konsulter 
vid samma bord för att direkt kunna diskutera utförandefrågor, 
berättar Eva Ljung.

Möjlighet att avbryta
Upphandlingen utformades så att kommunen hade möjlighet 
att bryta efter projekteringen och då behålla nedlagt arbete – ett 
val som entreprenören inte hade. Samarbetet löpte på bra och 
entreprenören fick förtroende att gå vidare med produktionen.

Den 31 augusti 2017 togs beslutet om att bygga den nya 
Gärdes skolan. Precis ett år senare togs det symboliska första 
spadtaget och bygget sparkade igång. 

Bra stämning i projektet
Samverkansformen har bidragit till den goda stämningen 
och framgångarna i projektet. Det intygar Maria Tideström, 
avdelningschef Projekt på Sollentuna kommun.

– Det här är första gången vi använder samverkans modellen 
i ett större sammanhang och erfarenheterna hittills är mycket 
goda. Att bryta den tidigare traditionen av ”vi och dom” gör 
definitivt skillnad för stämning och resultat. Alla jobbar med 
istället för mot och i samma riktning. 

Eva Ljung håller med om att samverkansformen innebär 
att kommunen kan ta en annan plats i projekten, samtidigt 
som arbetet blir mer utvecklande på ett personligt plan.

– För mig som projektchef innebär samverkansformen att 
jag finns med i processen på ett helt annat sätt än tidigare. 
Det är både roligare och mer utvecklande.

Partnering presterar 
Samverkansinriktade byggprojekt (partnering) som upp-
handlingsform har sitt ursprung i USA hos och offentliga 
beställare inom försvarssektorn. Formen spreds via Stor-
britannien till övriga Europa. 

En av Konkurrensverkets forskningsrapporter refererar till 
internationella studier som visar att partnering ofta presterar 
bättre än traditionella entreprenadformer, men att det ställs stora 
krav på beställarorganisationen. Ökad närvaro i projektet, god 
kunskap i tekniska och ekonomiska frågor är nödvändigt för 
att kunna styra arbetet och få inflytande i samverkansarbetet.

– Samverkansformen kräver mer av vår egen organisation 
och det krävs ett mod som vi kanske inte hade tidigare. Sam-
tidigt är det tydligt blir vi som beställare mer involverade och 
att det blir ett mer fokuserat projekt, berättar Maria Tideström.

Samverkan bakom  
rekordsnabb byggstart
Det börjar med fem års planering, beslut och utformningar – allt i ett beskedligt  

tempo. Sedan två års utförande, då det går desto snabbare. I det här skedet får  
inget gå fel och förmågan till samarbete är helt avgörande.

TEXT: JÖRGEN DÄCKFORS  FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT  I L LUSTRATION: WHITE 

G Ä R D E S S K O L A N

Samverkans- 
 formen  kräver mer av 
vår egen  organisation. 
Som  beställare blir vi 
mer  involverade och 

 projektet blir  
mer fokuserat.  

MARIA TIDESTRÖM AVDELNINGSCHEF 
PROJEKT PÅ SOLLENTUNA KOMMUN

 HELENIUS OM PROJEKTET.  
LINDA DORSANDER / UPPDRAGSANSVARIG. 
En skolbyggnad är komplex. Många funktioner ska fungera i en och samma 
 byggnad. Det handlar om allt från NOsalar med dragskåp till storkök och matsal. 
Funktioner behöver balanseras mot varandra när gäller de VVStekniska  lösningarna. 
I det här projektet har vi arbetat mot att uppnå Miljöbyggnad Silver och skapat 
 behovsstyrd ventilation på rumsnivå som styr mot CO

2
halt och temperatur. Andra 

utmaningar i konstruktörens arbete handlar om att matcha de korta ledtiderna, 
 strama budgetar och att optimera utrymmet för de tekniska installationerna. 

För mig som projektchef  
innebär  samverkansformen  
att jag finns med i  processen på 
ett helt annat sätt än  tidigare.  

Det är både roligare och mer utvecklande.
EVA LJUNG PROJEKTCHEF PÅ SOLLENTUNA KOMMUN

Eva Ljung tillsammans med Carl Arnstad, platschef hos entreprenören Erlandssons Bygg.

På kommunen har mycket arbete lagts ned på att an-
passa upphandlingsdokument och AF-delar. Men även 
om juridiken är vattentät är det till syvende och sist 
den enskilda människans inställning och förmåga till 
samarbete som avgör hur projektet lyckas. Projektets 
bästa är målbilden och samverkan måste ske på alla 
nivåer, något som är en utmaning när det kommer 
till underentreprenörer.

– Kommunikationen är viktig och arbetsledning-
en på plats har en nyckelroll. Framför allt nu när vi 
har många olika nationaliteter på våra arbetsplatser, 
menar Eva Ljung. 

Affärsmässighet trots allt
Trots att samverkansformen vid en första anblick kan 
verka både trivsam och mysig handlar det inte om att 
sitta och fika tillsamman. Det är affärsmässighet som 
råder i högsta grad. Öppna böcker är en självklarhet och 
en del av ett mer transparent synsätt där kommunen 
har total inblick i kostnaderna. Projektet styr mot en 
preliminär riktkostnad där entreprenadarvodet är en del. 
Pengar ska tjänas på incitament istället för ÄTA-tvister. 

 – Jag tror att alla gillar att äntligen slippa tvister 
och bråk. Som entreprenör har du allt att vinna på att 
göra ett bra jobb genom samverkan. Det är ett sätt att 
utvecklas. Mer modernt helt enkelt, säger Eva Ljung. 
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T R Ä D G Å R D S H O T E L L E T

EN HISTORISK  
MILJÖ KLIVER IN  

I FRAMTIDEN
Den lilla bruksorten mitt i hjärtat av Östergötland har en given plats i svensk  

nutidshistoria. På Kopparvallen spelade legendarer som Ralf Edström och  
Roland Sandberg. Här fanns också Facit – en världskoncern och stjärna i 

svenskt näringsliv. Men tiden förändras. Och Åtvidaberg med den.

TEXT: JÖRGEN DÄCKFORS  FOTO: NIKLAS BJÖRLING, GUSTAV KAISER, AUGUST DELLERT OCH ISTOCK

mitten på 1700-talet grundar Johan Adelswärd 
säteriet Adelsnäs och börjar bryta den koppar-
malm som finns i området. En välmående 
bruksort växer fram i ett alltjämt fattigt Sverige. 

När malmen minskade var grunden lagd 
till Åtvidaberg som industriort, och till det 
som senare utvecklades till de berömda Facit-

fabrikerna. Samtidigt omvandlades Adelsnäs till ett storskaligt 
skogs- och lantbruk. 

Flytt över isen för nytt uppdrag 
Det är också med Adelsnäs som Trädgårdshotellets historia 
inleds. 1901 flyttades stommen till Adelsnäs tidigare herr-
gård över Bysjöns is och blev en framgångsrik trädgårds-
skola. Sedan 1950 har herrgården fungerat som hotell och 
1957 byggdes en golfbana med nio hål. 1964 byggdes den 
18-hålsbana som med tiden kom att ge Trädgårdshotellet 
sitt signum som ett högklassigt golfcentrum. 

Historisk miljö utvecklas
Förändring och anpassning har alltid kännetecknat Åtvidabergs 
historia. För Trädgårdshotellet väntar nu en rejäl satsning 
för att återta den ställning hotellet hade under glansdagarna 
på 80-talet. Marcus Carlgren, vd på Åtvidaberg Golf Resort 
AB, berättar om lyftet.

– Vi investerar en väl budgeterad summa de kommande 
åren och utvecklar vår produkt. Vi kommer erbjuda upp-
levelser och aktiviteter året runt som komplement till golf- och 
konferensverksamheten. Det handlar om att möta en ny typ 
av gäster med andra krav.

Råvaror från egna marker
En större om- och tillbyggnad ingår som en del i omdaningen. 
Herrgården renoveras och kompletteras med ytterligare 2 650 m2. 
Det innebär att hotellet växer från 22 till 30 rum. Allt ska stå 
klart till 2020 och kommer till sin rätt i den speciella miljön.

I Adelsnäs tillgångar finns över 22 000 ha mark och 80 
sjöar. Jordbruk, odlingar och jaktmarker breder ut sig all-
deles inpå knuten. 

– De här fina förutsättningarna tar vi tillvara i det nya 
konceptet. Köket uppgraderas och kommer hålla en mycket 
hög gastronomisk klass där många av råvarorna kommer 
att hämtas direkt från våra egna marker, berättar Marcus 
Carlgren. 

Omgivningarna är perfekta för jakt, mtb och kajak paddling, 
men det finns även utrymme för återhämtning och vila. 
Hotellet kommer bland annat erbjuda olika teman med till 
exempel wellness- och yoga-aktiviteter.

– Det handlar om att skapa rätt känsla och atmosfär. Med 
ombyggnaden tar vi en historisk miljö in i framtiden där 
gästen möter en fantastisk lantlig miljö i modern tappning. 

 HELENIUS OM PROJEKTET
ERIK WAHLBERG / UPPDRAGSANSVARIG Helenius ansvarar för VVSprojekteringen.  
En ny bergvärmeanläggning installeras och ersätter en gammal pelletspanna och gör det  möjligt att 
även ta ut kyla. En utmaning med gamla hus är bristen på utrymme och faktumet att äldre ritningar 
inte alltid är att lita på. Därför görs mycket av projekteringen löpande, framför allt kring det nya 
storköket, i takt med att entreprenören river och vi kan ser hur det ser ut.

Trädgårdshotellet är placerat i en  
vacker trädgårdsmiljö strax utanför  

Åtvidabergs centrum och med  
Adelsnäsparken på andra sidan sjön.

Det här är ett  häftigt 
 hotellprojekt och det 

känns  fantastiskt  roligt 
att få vara med och 

 bygga ihop allt. Sen finns 
 förstås  utmaningar där 

det gäller att få  ekonomi 
i  projektet under hela 
året.  Målsättningen är 

tydlig. Här skapas en unik 
 premiumprodukt som  

ännu inte finns i landet. 
MARCUS CARLGREN VD PÅ  

ÅTVIDABERG GOLF RESORT AB
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TENNISSPELAREN MIRJAM BJÖRKLUND:

on har aldrig tvivlat. Mirjam Björklund ville 
börja spela tennis redan som tvååring. Det 
fick hon inte – man var tvungen att vara tre. 
Ser ni henne framför er? Idel ädel pannben. 

– Jag har vetat att tennis är mitt liv sedan 
jag var jätteliten. Det här är det enda jag vill 
göra. Vissa saker gör man fastän motivatio-
nen saknas, som att få bra betyg i skolan. 

Men tennisen är annorlunda. Jag har alltid varit motiverad. 
Tennis är kul precis hela tiden. 

Det 20-åriga tennislöftet har bott och tränat i Spanien 
under en längre tid, men är nu tillbaka på svensk mark. Den 
nya lägenheten ligger bara några minuters promenad från 
SALK-hallen i Bromma. Och det nya tränarsamarbetet med 
exproffset Joachim ”Pim-Pim” Johansson är klockrent. 

– Pim-Pim och jag är lika som tennisspelare. Lika aggressiva 
och envisa. Vi tänker likadant och jag förstår hans instruk-
tioner. Det blir väldigt effektiv träning. Vi kan diskutera flera 
timmar per dag över telefonen och det är ovanligt med en så 
engagerad tränare. Det är rätt – man har bara en karriär och 
då behöver man någon som satsar lika mycket som man själv. 

Trivs på stora arenor 
Det märks att samarbetet fungerar bra. I somras imponerade 
Mirjam Björklund i Båstad Ladies, där hon nådda karriärens 

bästa resultat hittills med en semifinalplats. Sedan tog hon 
karriärens andra titel i en 15 000 dollarturnering i Bryssel. 

– Jag trivs bäst på stora arenor. Det är där jag vill vara. 
Och jag har inga problem med uppmärksamheten, utan det 
är bara roligt. Jag passar i en individuell sport som tennis. 
Mina resultat ska hänga på mig. Jag ska inte vara beroende 
av andra som jag inte kan påverka. 

Mirjam Björklund har höga mål. Det triggar henne. Och så triggas 
hon av folk som inte trott att hon ska lyckas. Tanken på dem gör  
att hon springer en timme extra. Hon sporras även av dem som tror 
på henne, som hennes nya huvudsponsor Helenius. 

TEXT: SOFIA MÅRTENSSON  FOTO: L INDA CARLSSON OCH JACK MIKRUT

JAG VILL BLI  
BÄST I VÄRLDEN

 FÖDD: 1998
 RANKAD I SVERIGE: 3
 WTA-RANKING: 408
 TITLAR: 3 (två 15 000 dollar turneringsvinster i singel på  
ITF-touren samt en i dubbel).

 KORTSIKTIGT MÅL: Nå topp 300 under 2019. 
 LÅNGSIKTIGT MÅL: Bli bäst. Allra minst topp 10 i världen.
 KARRIÄR: Svensk mästarinna 2018. En av få svenskor som direktkvalificerat 
sig till Grand slam-juniortävlingarna i Paris, Wimbledon och US Open. 

 MOTTO: Lägg inte energi på sånt du inte kan kontrollera.

 FAKTA MIRJAM BJÖRKLUND

 Tadva Yoken har redan haft fantas-
tiska framgångar inom svensk beachvolley-
boll. Först i fyra år med Camilla Nilsson, som 
hon vann SM, tourfinalen och kvalade in till EM 
med. Sen med göteborgaren Sigrid Simons-
son. Under sin första säsong ihop 2017 vann 
de tourfinalen och nordiska mäster skapen och 
kom femma i Europatouren. 

Efter två säsonger har de precis avslutat 
sitt framgångsrika samarbete av den enkla 
anledningen att nästa nivå bygger på att kunna 
träna ihop i vardagen. Och de bor i olika städer 
– det långt mellan Stockholm och Göteborg… 

– Det var svårt att bryta upp med Sigrid. 
Trots att vi har svårt att få ihop vardagsträ-
ningen gjorde vi de bästa resultat jag någonsin 
gjort. Internationellt har jag aldrig tidigare tagit 
sådana kliv som med Sigrid. Men nu i Mexiko 
toppade jag det ytterligare. Det är skönt att 
känna att man har det i sig själv. Och svå-
ra beslut ingår tyvärr när man vill utvecklas. 

Tadva Yoken är precis hemkommen från 
Mexiko och Las Vegas, där hon och en god vän 
alltså spelat mot världstoppen. Det blev en topp 

JAG HAR GÅTT FRÅN ATT VARA RÄDD FÖR 
DE STÖRSTA SPELARNA TILL ATT LÄNGTA 
EFTER ATT STÅ PÅ SAMMA PLAN. 

TADVA YOKEN SVERIGES HÖGST RANKADE KVINNLIGA 
 BEACHVOLLEYSPELARE

tio-placering på det Tadva  Yoken  kallar ”en väl-
digt bra tävling”. En sådan tävling där man 
kan få möta den tvåfaldiga OS- guldmedaljören 
och tvåfaldiga VM-guld medaljören Kerri Walsh 
Jennings. 

– Hur ska jag förklara… Det är som att 
möta Zlatan. Och hon kom trea och vi nia. 
För ett par år sedan hade jag mycket större 
 res pekt för de stora spelarna och idolerna. 
Jag har fortfarande kvar att slå spelare som 
Kerri Walsh Jennings som varit bäst i 12 år, 
men det kommer. 

Skillnaden är inte bara att Tadva Yoken ut-
vecklats som spelare. Hon menar att en stor 
del sitter i erfarenhet och kontroll på nerver. 

– Jag har gått från att vara rädd för de 
största spelarna till att längta efter att stå på 
samma plan. Den skillnaden gör att du som 
underdog inte har något att förlora. Du vänder 
pressen mot storspelarna. 

I beachvolley har du 45-åringar i världs-
toppen, eftersom det är en väldigt mental sport. 
Tadva Yoken är bara 29 år. Snart med en ny fast, 
samspelt partner. 

En internationell karriär – check på det målet. För ett år sedan 
siktade Sveriges högst rankade kvinnliga  beachvolleyspelare 
på att ta klivet ut i världen. Nu har hon  precis kommit hem från 
tävlingar i Las Vegas och Mexiko och står inför nya  utmaningar. 
Som att hitta en ny spelpartner. 

FÖLJ PÅ INSTAGRAM:  
@mirjambjorklund

SVÅRA BESLUT  
ÄR EN DEL AV  

ATT UTVECKLAS

Känslor under perfekt kontroll
Mirjam Björklund beskriver sig själv som en känslomänniska. 
Det är något som skulle kunna ställa till problem i en mental 
sport som tennis, men hon kan hantera pressen. 

– Jag kan se sur ut under en match, men det är fokus. Det är 
mycket känslor, men jag visar lite. Och inga negativa känslor 
– jag vill inte visa motståndaren vad som händer i mitt huvud. 

En förlorad boll fastnar inte i huvudet, utan fokus är på 
nästa. Då presterar hon bättre. Hon noterar en tanke om vad 
hon kan lära mig av den förlorade bollen. Det blir ett arbets-

material att gå igenom efter matchen. 
– Jag älskar att vinna och ingen blir glad av att 
förlora. Men jag bryter inte ihop. Jag tycker 

att sporten är så rolig att en förlustmatch 
aldrig kan knäcka mig. 

Topp 300 under 2019
Mirjam Björklund tränar 6 timmar 

om dagen, hälften tennis och hälften styrka, 
rörlighet och fys. Nu när hon är off season är det mer 

fys, och mer träningsvärk. Hon ska bygga upp sig så mycket 
som möjligt inför första veckan i januari när allt går igång. 
Tävlingssäsongen rivstartar med en resa till USA där målet 
är att spela på samma nivå som under 2018. Hon är runt 
topp 400 idag och har målet att ligga topp 300 under 2019. 

– Jag triggas av att ha höga mål som jag känner är realistiska. 
Annars vet man inte vad man jobbar för. 

En 20-åring som vet vad hon vill
Mirjam Björklund är ung. Hennes dagar ser radikalt annor-
lunda ut jämfört med de flesta andra i hennes ålder. Men hon 
upplever inte att hon går miste om någonting. 

– Jag ser det på ett annat sätt. Jag har redan bestämt vad jag 
vill göra och går för det. Andra i min ålder vet inte än. Så jag 
känner inte att jag behövt offra något, eller rättare sagt: Det jag 
offrat betyder inte så mycket för mig som för andra i min ålder. 

Snacka om pannben. Mirjam – vi håller på dig. 

PETER S
O
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KAFFETS MAGI 
OSOFISTIKERAD BESKRIVNING AV SOFISTIKERAD 

SMAK. Vad är det du längtar efter när du är sugen på en 
kopp kaffe? Kaffe innehåller mer än 800 smakaromer. Det kan 
jämföras med vin, som har ungefär 400 aromer, men som vi 
är desto vanare och bättre på att identifiera och sätta ord på. 
Kaffet hamnar ofta på ”gott” eller ”inte gott”. Lite märkligt, 
med tanke på mycket vi uppskattar vårt kaffe! 

DÄRFÖR SKA DU TA EN CHOKLADBIT TILL KAFFET. 

För att beskriva kaffets smaker använder man ofta tre grund-
pelare – kropp, arom och syrlighet. Kaffe är i grunden en 
syrlig dryck, och att ha mjölk i kaffet är ett sätt att dämpa 
den syrliga upplevelsen. Socker har samma effekt. Du lockar 
dessutom fram ännu bättre smakegenskaper om du dricker 
din kaffekopp med en chokladbit. Kaffets smak blir kraftigare 
och rundare eftersom syran neutraliseras av det söta. Aromen 
och styrkan får ta mer plats. 

SÖRPLA PÅ! När du andas in luft samtidigt som du dricker 
kaffet samverkar ditt smaksinne och luktsinne på ett helt 
annat sätt än annars. Allra helst ska du se till att sörpla 
ordentligt när du dricker kaffe. Att dricka kaffe på fat anses 
vara lite ofint idag, men är egentligen det ultimata sättet att 
få fram kaffets rätta smak. 

SÅ AVSLÖJAR  
DU KVALITETEN

Avslöja kaffets kvalitet   
genom att prova det när det har 

svalnat. Ett bra kaffe smakar 
fortfarande bra kallt, medan ett 
sämre kaffe smakar riktigt illa.

NORDEN LEDER  
VÄRLDSTOPPEN
KOPPAR KAFFE PERSON/DAG

 Stöd åt Arvid Nordquists projektledare.

 Framtagning energilösning inkl.  
återvinning från rostningsprocess.

 Kravställning och planering inför en  
miljöcertifiering.

 Gränsdragning och kostnads 
uppskattningar för system mellan  
husbyggnad och process.

 Brandutredning

 Gashantering

1

2

3

Finland. 3,5 koppar  
kaffe person/dag.

Sverige. 3,2 koppar  
kaffe person/dag.

Norge och Danmark.  
3,1 koppar kaffe person/dag.

KÄLLA: SVT 2017

VARDAGSTIPS  
FÖR GODARE KAFFE

FÖRVARA RÄTT. Kaffets värsta fiende är syre; så fort 
du öppnar förpackningen börjar de eteriska oljorna i 
kaffet att oxideras och smaken sakta försämras. Behåll 
kaffet i ursprungsförpackningen, förslut den väl och 

ställ den i en lufttät burk med lock. Förvara kaffet svalt, torrt 
och mörkt – även ljus påverkar kaffets kvalitet. Håll kaffet 
borta från spisen där det kan suga åt sig väta. 

VÄLJ VITT FILTER. Använd blekta vita filter när 
du brygger. Filter som är blekta av syre (inte klor) 
är miljövänliga. Oblekta, bruna filter släpper ifrån 
sig partiklar och du får ett kaffe med bismak av 

kartong. Filtret kan vara skillnaden mellan ett gott och ett 
dåligt kaffe.

DOSERA LAGOM. 7 gram kaffepulver per kopp 
(1,25 dl vatten). Överdosera inte kaffet i din bryggare, 
det gör bara kaffet beskare. Vill du ha ett starkare, 
mer kraftfullt kaffe? Byt till en mer mörkrostad sort.

RENGÖR DIN BRYGGARE. Kalk, eventuella mjölk-
rester och fett från kaffet kan fastna i maskinen. Det 
försämrar smaken, och kan även påverka maskinens 
prestanda. Dessutom kan bakterier bildas på sikt. 

KÄLLA: ARVID NORDQUIST

1884 tar Arvid Nordquist tar över Brunanders kryddbod i Stockholm och slår  
upp  portarna till den första butiken under eget namn, med kaffe för 70 öre kilot.  
Resten är så att säga historia. Familjeföretaget leds idag av tredje generationens  

Nordquist och har en stor bredd varumärken utanför kaffet.

TEXT: SOFIA MÅRTENSSON  FOTO: ISTOCK

HELENIUS INGÅR I  
ARVID NORDQUISTS  

PROJEKTORGANISATION  
OCH HJÄLPER TILL MED:

De står för råvaran.

Du för hantverket.

 

PÅGÅENDE PROJEKT

VVS/STYR/ENERGI
 AKADEMISKA HUS UPPSALA

Ångström hus 10 Nybyggnad kontor

Biocentrum HG anpassning lab

Ultuna HG anpassning lab

Ekologicentrum Ombyggnad lab

  FABEGE
Kv Hörnan Kontor

Kv Pelaren Kontor

Kv Fräsaren 12 Ombyggnad kontor

Kv Trängkåren – Tidningshuset Ombyggnad kontor

Kv Paradiset 23 Ombyggnad kontor

 GE HEALTHCARE
Produktion  Ombyggnad fabrik

Produktionslokaler Utredning kylförsörjning

  GK RÖR
CIK centrum Nyb. idrottshall, kontor, ishall

Grindstugan Nyb. bostäder, lokaler

Kv Möbeln – Knivsta kulturhus Ombyggnad

  KLÖVERN
Hus 65 Ombyggnad lab

  LOCUM AB
St Görans sjukhus Diverse uppdrag

Danderyds sjukhus Diverse uppdrag

Södertälje sjukhus Diverse uppdrag

Norrtälje sjukhus Diverse uppdrag

Löwenströmska sjukhuset  Ledningar i mark

  SOLLENTUNA KOMMUN
Töjnan skola Nybyggnad skola

Gärdesskolan Nybyggnad skola

Helenelundsskolan Ombyggnad skola

Edsbergsskolan – Hus AE Ombyggnad skola

Kärrdalsskolan Ombyggnad skola

Silverdalsskolan Ombyggnad skola

 STATENS FASTIGHETSVERK
Kv Björnen – Energisamordning Kontor

  STOCKHOLMS STAD 
Slussen Land Infrastruktur

Slussen Vatten Infrastruktur

Slussen Berg Infrastruktur

 SVENSKA KYRKAN
Almtunakyrkan Ventilation Energi uppdrag

Eriksbergskyrkan Ventilation Energi uppdrag

 THERMOFISHER
Nybyggnad Nybyggnad produktion

Ombyggnad Lab/produktion

 UAF 
HG anpassning Ombyggnad kontor

 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN
Vilunda Nybyggnad skola

Vikskolan Nybyggnad skola

Väsbyskolan Nybyggnad storkök

Odenslunda Nybyggnad LSS

Frestaby Nybyggnad LSS

Prästgårdsmarken Nybyggnad LSS

Eds Allé Nybyggnad förskola

 VALLENTUNA KOMMUN
Össebyhus – stambyte Bostäder

 VASAKRONAN STOCKHOLM
Diverse HGanpassningar Ombyggnad kontor

  VASAKRONAN UPPSALA
Celsius Nybyggnad kontor, lab

Duvan Ombyggnad köpcentrum

Kv Lejonet Ombyggnad kontor

 VEIDEKKE
Ängby kulle  Nybyggnad bostäder

 ÅTVIDABERG GOLF RESORT AB
Trädgårdshotellet Om och tillbyggnad

PROJEKTLEDNING 

 AKADEMISKA HUS 
Ångström Etapp 4 Forskning

SVA Utbildning/forskning 

 SLL 
CHOPIN  Sjukhus 

 GALDERMA 

Ombyggnad  Industri/läkemedel

 OLJIBE 
A House Stockholm Kommersiella lokaler

Innovationernas Hus Forskning

 RAMBÖLL 

MTutrustning Akademiska  Sjukhus

 STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Norra Frescati Utbildning/forskning

Lokalstrateg Utbildning/forskning

 COWI (REGION UPPSALA) 
Projektområdeschef Ledning

 PFIZER 

Validering  Läkemedel

Arbetsmiljö och medarbetarnas välmående är en nyckel i ett friskt och 
framgångsrikt företag. Därför var det också ett lätt beslut för Helenius att 
vara tidigt ute med en certifiering enligt ISO 45001. 

– Det känns bra att vi nu har integrerat arbets miljö arbetet i vårt verk-
samhetssystem och samordnat alla processer inom företaget enligt ISO 
9001, ISO 14001 och ISO 45001, konstaterar Helenius vvd Göran Karlsson. 

HELENIUS  
ARBETSMILJÖ- 

CERTIFIERAT 

 Som metod är BIM inget nytt på 
 Helenius. Det som däremot är nytt är att  Helenius 
nu formulerat BIM till ett eget arbetsområde där 
de tre rollerna BIM-strateg, BIM-samordnare och 
3D-samordnare fått en tydlig definition.

BIM-STRATEGEN stödjer  beställaren med  
krav specifikation för  projektet med avseende på 
rutiner för  modellhantering, 
leveranser. I rollen ingår 
även att  definiera BIM-nivå, 
 leveranssätt,  filformat och val 
av projektplats.

BIM-SAMORDNAREN har  
en viktig roll genom sin 
 interna kontroll funktion i  
Helenius konsultgrupp.

3D-SAMORDNAREN  
stödjer konsultgruppen med 
 utrymmessamordning i 
 3D-modellen och gör även 
 kollisionskontroller i  
samordningsmodellen.

BIM  
MED TYDLIGARE  

ROLLER

MARIT WIKSELL  
NU LICENSIERAD 

BREEAM-SE  
ASSESSOR

 I mitten av november blev  Marit 
 Wiksell på Helenius licensierad BREEAMSE 
 Assessor. För att registrera och certifiera en 
 byggnad  enligt  BREEAMSE krävs att projektet 
har anlitat en  licensierad assessor, som funge
rar som projektets revisor och är fristående från 
 projekteringsgruppen.

Sedan tidigare har Helenius medarbetare som är 
certifierade enligt Miljöbyggnad och även  certifierade 
energiexperter.
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et började med att Helenius ändrade 
introduktionen för yngre medarbetare. 
Man införde korta avstämningar varje 
vecka. Trivs du? Hur fungerar uppdraget? 
Vilket stöd behöver du? Det har blivit en 
plattform för att prata förväntningar, ta 
hand om drivkrafter och se till att unga 

medarbetare känner sig nöjda med sin utveckling. 
Och formen har fördjupats i ett seniort mentorskap. 

Rätt person men utan erfarenhet
Erik Dagerborns expertkompetens inom installations-
samordning är av den art som gör att han hade behövts 

klonas, om man får tro Helenius vvd Göran Karlsson. 
När unga Admir Haracic dök upp på anställningsinter-
vju var det en klockren matchning. Admir ville hålla 
på med ledarskap och installationssamordning och 
kemin mellan honom och Erik Dagerborn fanns direkt. 

Rätt kille, men utan erfarenhet. En perfekt adept 
för det  seniora mentorskapet. De började från scratch. 
 Admir fick ta fram skisser och göra ”de tråkiga sakerna”, 
samtidigt som Erik skickade ut honom för att kolla om 
saker stämde i verkligheten. De satt i samma rum under 
mentorskapsåret och Admir fick order om att fråga om 
precis allt. Och de var ute på projekten tillsammans, 
och tittade med samma ögon. 

– Det finns inga genvägar inom installations-
samordning, konstaterar Erik Dagerborn. Det finns 
 kurser, men utöver teknisk förståelse måste du även 
ha ledarskapet och kommunikationen. Admir ska 
kort sagt ha en aura och pondus, men får aldrig bli 
osams med någon. 

Släppt men inte försvunnit
Erik Dagerborn har varit tydlig med att Admir alltid 
ska arbeta digitalt och lagt tid på att föra över erfaren-
heter kring projektdialogen och samspelet med andra 
discipliner. Bra relationer är nyckeln till effektivitet, 
roliga projekt och tidplaner som håller. Helenius ska 
vara starka där, bättre än andra, konstaterar han. 

– Admir har lätt att hantera människor och har haft 
en otrolig utvecklingskurva. Jag känner en sån stolthet 
över honom. Idag är han självgående och efterfrågad av 
kunderna. Jag har släppt taget, men vi fortsätter höras. 
Häromdagen berättade han att headhuntarna börjat 
höra av sig, precis som jag sagt att de skulle göra. Men 
gräset är oftast inte grönare på andra sidan.  

Admir har haft en otrolig utvecklings-
kurva. Jag känner en sån stolthet över 

honom. Idag är han självgående och efterfrågad. 
Jag har släppt taget, men vi fortsätter höras. 
ERIK DAGERBORN INSTALLATIONSSAMORDNARE OCH SENIOR MENTOR

KARRIÄRUTVECKLING PÅ HELENIUS

Seniort mentorskap  
bådar gott för framtiden
Helenius testar mentorskap för överföring av kunskaper till nya talanger. Seniora konsulters  

erfarenheter går som bekant inte att lära ut på en kurs, samtidigt som just dessa erfarenheter är  
centrala för det lyckade projektet. Det seniora mentorskapet är ett av flera sätt där  Helenius  

uppmuntrar unga medarbetare att ta stora kliv i sin karriärutveckling på företaget. 

TEXT: SOFIA MÅRTENSSON  FOTO: NIKLAS BJÖRL ING

JUNI 2017: Började på Helenius.  Startade med projektet  Annexet på Karolinska 
 Institutet med Erik Dagerborn som mentor.  Studiebakgrund som ventilationsingenjör. 

HÖSTEN 2018: Installationssamordnare hos Oljibe, projekt A house  (musikstudio 
och mikrobryggeri).

 Det där med att lära sig yrket från 
grunden och långsamt jobba sig uppåt. Den  tiden 
är förbi. 

– Du måste fortfarande lära dig avancerade 
tekniska yrken från grunden, men utvecklings-
kurvan vi erbjuder våra yngre medarbetare  måste 
vara brantare än tidigare, säger Helenius vvd 
 Göran Karlsson. 

SNABBARE UTVECKLINGSTAKT. Skillnaden är inte vad en nyexaminerad 
person kan idag jämfört med för 10 eller 20 år sedan. Däremot är samhället 
annorlunda, tålamodet och säkert det individualistiska tänkandet. Det finns 
en annan förväntan på utvecklingstakten. En mognad i unga år, där man vet 
vad man vill och vart man ska. Och inte ber om ursäkt för det. 

– Det finns en kraft i det. Om vi kombinerar den med vår respekt för er-
farenhetens enorma betydelse, så kan vi ge de unga möjlighet att utvecklas 
väldigt snabbt. 

Det handlar om att behålla den här drivkraften genom att utmana.  Lyfta 
snabbare och låta personer hoppa i utvecklingstrappan, istället för att ta 
steg för steg. 

– Vi seniora lugnar vårt kontrollbehov och lutar oss en aning bakåt. Som 
mentorer delegerar vi och låter yngre medarbetare få en uppgift att växa med, 
medan vi är aktiva bollplank och säkrar upp med vår erfarenhet. 

KUNDERNA MED PÅ TÅGET. Kunderna är intresserade av unga konsulter 
med seniora konsulters stöd och kompetens. Göran Karlsson har ett fint 
kvitto att visa upp. Kunden Oljibe har följt Admir Haracic, som haft seniora 
installationssamordnaren Erik Dagerborn som senior mentor. Och de har nu 
bett att få arbeta med Admir som installationssamordnare. 

– Oljibe väljer en stor talang med bara ett års erfarenhet bakom sig. Det 
är möjligt genom kombinationen av Admir Haracics driv och Erik Dagerborns 
stora engagemang. Det här sättet att slipa diamanter av unga talanger är en 
vinst för hela branschen. 

UNGA  
BEHÖVER  
HOPPA I  

UTVECKLINGS- 
TRAPPAN

ADMIR HARACIC: 
VI FUNGERAR VÄLDIGT  

BRA SOM TEAM
KARRIÄRUTVECKLING

ADMIR HARACIC

Helenius utvecklingsplan 
för mig, med Erik Dager-
born som senior mentor 
under hela första projektet, 
vägde tungt för mig. Teorin 

hade jag med mig från utbildningen, men 
den erfarenhet som en senior installations-
samordnare som Erik har väger mycket 
tyngre. Problemlösning i teorin och den man 
ställs inför i verkligheten är helt annorlunda. 

Idag, drygt ett år senare, står jag på egna 
ben som installationssamordnare. Däremot 
har Erik och jag fortfarande mycket kontakt 
och bollar olika utmaningar och tekniska 
frågor. Jag får ta del av hans kunskap och 
erfarenhet, bidrar med mitt perspektiv, och 

vi sparar mycket tid för kunden när vi kan 
lösa problem snabbt baserat på erfarenhet. 

Mentorskapet har dock inte enbart hand-
lat om den tekniska kompetensen. Erik 
har varit stödjande på min väg att utveckla 
 professionaliteten i mina möten och i sam-
arbeten med andra discipliner. Med hans 
kloka råd har jag många gånger undvikit 
kostsamma misstag och lärt mig hantera 
utmanade situationer. Vi fungerar väldigt bra 
som team. Som ny installationssamordnare 
behövde jag någon som både lyssnade, lyfte 
upp och utmanade mig, vilket Erik gjorde och 
fortfarande gör med bravur. Jag är tacksam 
över vårt samarbete och över Helenius tro 
och satsning på oss medarbetare. 
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WHEN STARS  
COME TOGETHER
För dig som vill ha det bästa. Miljö, energi och VVS.

Helenius historia inleddes långt före BIM-modeller, datorer och 
smarta telefoner och vi har haft förmånen att driva och vara del av en  fantastisk 
 utveckling av teknik och metoder. Helenius fortsätter att ta en ledande roll i den 
här utvecklingen.

En ny generation medarbetare har vuxit upp med den nya tekniken som självklar. 
Och det är i mötet mellan nya och äldre erfarenheter – där olika sorters talanger 
får blomma upp hos män och kvinnor med olika bakgrund – som viktiga och 
spännande steg tas bortom teknikens gränser.

Men framgången skapas också i samverkan mellan uppdragsgivare,  medkonsulter 
och Helenius i rollen som installationskonsult eller projektledare. Här byggs 
den gemenskap som gör att vi alla utvecklas och får en roligare vardag. Det 
är grunden för att skapa vinnande team och framgångsrika projekt.


