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Digitalisera mera!
LTH tar ett samlat grepp kring digitalisering. På sikt påverkas alla 
utbildningar – och möjligheterna är många när studenter förbereds 
för den nya verkligheten.

D
et talas mycket om digitalisering just nu. Vad menar 

vi egentligen med begreppet, och är det något nytt? 

Vad som menas beror lite på vem man frågar, men 

vi kan ju vara överens om att information och tjäns-

ter blir mer och mer digitala, se till exempel på banktjänster 

och mediekonsumtion. Men vi ser också att väldigt mycket 

är på gång inom till exempel sjukvården och industrin. Allt 

mer blir uppkopplat och automatiserat, ofta trådlöst. Inom 

sjukvården händer mycket kring personlig hälsa och hjälpmedel. 

Inom industrin är det inte bara robotar inom tillverkning som 

utvecklas, även inom byggindustrin utvecklas digitala metoder. 

Digitalisering genomsyrar allt! 

Digitaliseringen har varit på gång länge, men vi ser att has-

tigheten i utvecklingen har accelererat under senare tid med 

en väldig kraft. Om vi som nation inte hänger med är risken 

stor att Sverige blir ifrånsprunget. 

Var behövs det då insatser? I stort sett överallt! Naturligtvis 

inom teknikutvecklingen, men insatser behövs även inom till 

exempel affärsmodeller och utifrån kunskap om hur digitali-

seringen påverkar vårt samhälle i stort. Integritets- och etiska 

frågeställningar kommer att få en avgörande betydelse. På 

universitetet berörs alla fakulteter. 

Hur långt har vi då kommit vid LTH? Inom forskningen sker 

mycket inom till exempel autonoma system, 3D-printning, 

bildbehandling, big data och machine learning. Men hur ser 

det ut inom utbildningen? Det finns en del utmärkta initiativ 

om hur vi använder digitalisering, men LTH har inte ännu 

tagit ett samlat grepp. Det är dags, och därför initierar vi ett 

utvecklingsprojekt i den strategiska planens anda att titta 

på dessa frågor. Uppdraget har gått till LTH:s gemensamma 

pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet CEE – Centre for 

Engineering Education – men vi måste alla vara med och bidra. 

Låt oss ta krafttag! 

Förbereder vi då våra studenter för den verklighet de kommer 

att möta när de lämnar LTH? Till viss del, men jag är övertygad om 

att vi kan göra mer. Vi initierar därför ett annat utvecklingsprojekt 

för att se hur våra program möter en förändrad verklighet. Vi bör-

jar med de program som nog kan ses som de närmast sörjande: 

CDE-programmen (det vill säga civilingenjörsutbildningarna inom 

Datateknik, Informations- och kommunikationsteknik liksom 

Elektroteknik). Men detta kommer att påverka alla utbildningar, 

eftersom alla branscher är i förändring och eftersom vi ska se till 

att alla studenter är attraktiva på arbetsmarknaden.

En utmaning, men också en stor möjlighet. 

VIKTOR ÖWALL 
Rektor LTH

PS Ett glädjebesked för svenska lärosäten och däribland LTH 

är att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse storsatsar på arti-

ficiell intelligens, eller AI, genom en miljard kronor i tillskott 

till forskningsprogrammet WASP, Wallenberg Autonomous 

Systems and Software Program. Detta betyder att vi kan för-

djupa forskningen vid LTH inom bland annat robotteknik och 

maskininlärning för bild- och videoklassificering.

PPS I det här numret kan du läsa mer om framtidens boende 

– om de nya husen, den klimatsäkra staden och om den kanske 

ändå inte så sannolika möjligheten: att vi flyttar till Mars.

Om vi som nation inte 
hänger med är risken 
stor att Sverige blir 
ifrånsprunget.
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Vi bygger framtiden
Översvämningsbara, energisnåla, stabila. LTH-nytt bjuder in till 
en nyfiken rundtur med nedslag i framtidens hus och byggande. 
Läs om intelligenta ytor och klimatsmart betong, om värnandet av 
miljonprogrammens inomhusmiljö, om utsikten att den estetiska 
minimalismen får ge vika för allt mer detaljrika uttryck.  
Välkommen hem – vi flyttar in i framtiden!

VI BYGGER FRAMTIDEN
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En förskjutning av fokus 
från hur vi producerar mer 
till hur vi bättre tar hand om 
måste äga rum. 
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Bostadsbrist 
– eller kris i bostadsfrågan

S
edan en tid hör vi om en akut bostadsbrist. Vi måste 

öka byggnadstakten i Sverige, underlätta planproces-

serna och till och med bygga nya städer.

Samtidigt berättar statistik från SCB att vår befolk-

ning om 9,9 miljoner delar på 4,5 miljoner bostäder, det vill 

säga endast 2,2 boende per bostad. Än mer uppseendeväck-

ande är denna siffra med tanke på att hela 56 procent av 

bostadsbeståndet utgörs av enfamiljshus.

Jag har i en skrift från ArkDes – Sveriges nationella centrum 

för arkitektur och design – visat att vårt nuvarande bostadsbe-

stånd med stor sannolikhet skulle kunna hysa 800 000 invånare 

utöver dem vi är idag. Det betyder att med en väntad befolk-

ningsökning på 1,3 miljoner (13 procent) fram till år 2026, så 

är drygt hälften av nybyggnadsbehovet tillgodosett. 

Att utnyttja vår befintliga bostadsresurs bättre skulle bland 

annat innebära att fler kan få en bostad snabbare, att miljön 

skulle belastas avsevärt mindre och att invånarnas egen eko-

nomi påtagligt skulle förbättras.

Enligt min mening bör vi börja med att ställa oss frågan i 

vilket avseende vi har en bostadsbrist i Sverige – eller om denna 

rent av är en bostadsmarknad i kris istället! 

Människor hittar helt enkelt inte en bostad i dagsläget. Vil-

ket ju inte betyder att bostaden inte finns i verkligheten. Det 

betyder däremot att den inte finns på marknaden. 

Vad beror detta fenomen på?

Låt mig ta ett exempel. Vi föreställer oss en mindre ort om 

5 000–10 000 invånare där befolkningsutvecklingen är svag 

eller till och med negativ. Orten har goda kollektiva trafik-

förbindelser med de större centralorterna i regionen. Ställs 

frågan vad som utgör ortens största tillgångar blir svaren oftast 

förutsägbara. Naturen framhävs, likaså närheten till service samt 

att det är lugnt och tryggt att bo i X-by. 

Ingen säger: ”Vi har villorna som saknas i Malmö, Lund, 

Helsingborg och Kristianstad! Men hos oss bebos de av äldre 

vilka knappt betalar något för sitt boende längre. Och inte 

bygger vi något attraktivt alternativ till dem heller …”

Samma problematik kan gälla för storstadsområden som 

domineras av äldre enfamiljshus. 

Vi talar alltså företrädesvis om sociala och ekonomiska orsa-

ker till att bostäder uteblir från marknaden. Eftersom vi oftast 

önskar bo kvar i vårt sociala sammanhang, och genom att vi har 

svårt att ta på oss ökade kostnader på äldre dar, blir resultatet 

”kvarboende” i överstor bostad. 

Intressant, och paradoxalt, nog kan detta betyda att det inte 

alltid är den bostadssökande som saknar ekonomisk kraft, vilket 

hävdas i debatten, utan det kan faktiskt vara den presumtiva 

säljaren. 

I bostadsfrågan tycks vi fortfarande agera i sann positivistisk 

anda från 1900-talet. Få ser till helheten i våra lösningar och 

beslut. Statliga myndigheter rekommenderar oss att bygga 

700 000 bostäder på tio år, eller med andra ord att utöka privat-

personers redan höga belåningsgrad på omkring 2 700 miljarder 

(tre gånger en statlig årsbudget) till det dubbla. Utan kommentar! 

Andra myndigheter rekommenderar oss att bygga nya städer, eller 

med andra ord att öka segregeringen ytterligare och dessutom 

äventyra högt satta miljömål. Likaså utan kommentar.

Idag talar vi insiktsfullt om hållbarhetens tre hörnstenar. Den 

ekologiska, den ekonomiska och den sociala. Nu behöver dessa 

sköna tankar bli till verkstad. En förskjutning av fokus från hur 

vi producerar mer till hur vi bättre tar hand om måste äga rum. 

Den övergripande frågan om varför dagens bostadsbestånd 

inte utnyttjas mer effektivt bör ledsaga oss.

Och frågan kommer inte att ge oss ett svar utan flera. Fast-

ighets- och realisationsvinstbeskattning ingår som en del. Här 

bestämmer det allmänna (läs: vi). Attraktiva boendeformer 

för unga, och särskilt för äldre, är en annan tung beståndsdel. 

Här kan det privata bidra med innovationer. Och kommunen 

i X-by kan vara lösningsinriktad genom att exempelvis erbjuda 

rabatterade markköp i centrala lägen under 

förutsättning att den tilltänkte byggher-

ren erbjuder ”rätt” produkt.

Till syvende och sist handlar det om 

livskvalitet. Att leva ensam i en överstor 

bostad med hemtjänst, eller att bo  

i en anpassad bostad tillsammans med 

andra i en gemenskap, vad väljer vi? 

CHRISTER MALMSTRÖM  
är professor vid Arkitektskolan vid 
LTH, Lund universitet. Han är även 

verksam vid, och grundare av, Malm-
ström Edström Arkitekter Ingenjörer.

KRÖNIKA | CHRISTER MALMSTRÖM
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Testbädd: Brunnshög
Lund växer i nordost – och LTH:s campus blir därmed en mer 
central del av Lund. Grannstadsdelen Brunnshög ska inte bara bli 
ett skyltfönster för hållbart stadsbyggande, utan också världens 
bästa forsknings- och innovationsmiljö. Här prövas nya lösningar 
i fråga om allt från byggnadsteknik till mötesplatser.

ILLUSTRATION: LUNDS KOMMUN8 LTH-NYTT | 2017/2018
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L
unds kommun arbetar I planeringen av Brunnshög 

med ett brett hållbarhetsbegrepp där ekologiska, eko-

nomiska, sociala och kulturella aspekter ingår. Siktet 

är inställt på att minimera klimatpåverkan, balansera 

byggandet på den goda åkerjorden och maximera stadsmiljön 

så att den blir stimulerande för människans sinnen.

Eva Dalman är projektchef vid Lunds kommuns Brunns-

högsprojekt. Hon tipsar om ”framkantslösningar” i området:

u Lågtempererad fjärrvärme. Under hösten 2017 börjar 

Kraftringen byggandet av världens största lågtemperaturnät 

för fjärrvärme på Brunnshög. Lågtempererad restvärme finns 

i stora mängder och kommer från olika typer av fabriker och 

anläggningar. På Brunnshög återanvänds restvärmen från 

forskningsanläggningarna, så att stora delar av området får 

sitt värmebehov tillgodosett.

u Väl utbyggt sopsugsystem. Lunds kommun bygger en 

sopsuganläggning med rekord i antal fraktioner – vilket konkret 

betyder att den som slänger sopor kan sortera många sorters 

avfall, i olika inkastluckor. Sopsugsanläggningens transportled-

ningar går under jord. 

u Två bilfria boenden. På Brunnshög går det att bo ”P-fritt”. 

Ett undantag från kommunens parkeringsnorm om hur många 

parkeringsplatser som måste byggas vid nya bostäder har bevil-

jats. I LKF:s bilfria boende ska medlemskapet för en bilpool 

ingå i hyran.

u Hus på plus. Flera så kallade plusenergihus byggs där de 

boende kan ladda sina bilar med el som huset producerar i 

överskott. På Brunnshög ska dessutom fordonslösningar byggas 

för elcyklar, elbilar och elmopeder.

u Flexibel planlösning. Många av hyreslägenheterna på 

Brunnshög kan byggas om av fastighetsägaren (om än inte av 

hyresgästen). Fördelen är att behov och bostäder bättre följs 

åt, och att lägenheterna blir lättare att hyra ut.

u Inomhusodlad fisk och lokal produktion av växter. 
Byggföretaget Sydö ska uppföra bostadsrätter där försäljning 

av lokalt producerade växter och inomhusodlad fisk är del av 

planen.

u Tvättkafé. Det kommunala bolaget LKF bygger en service-

inrättning – ett slags bemannad tvättstuga. 

ILLUSTRATION: COBE ARKITEKTER

Visionsbild av LTH-parken.  
ILLUSTRATION: METRO ARKITEKTER 

OCH LUNDS KOMMUN

På Brunnshög används 
restvärmen från forsk-
ningsanläggningarna, så 
att en stor del av området 
får sitt värmebehov 
tillgodosett.

Visionsbild av Sience Village. ILLUSTRATION: WHITE 
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Glasövertäckt torg och 
utsiktsplats ska ge nytt liv  
till Kårhusplatsen
Genom en studenttävling har de parter som vill utveckla LTH:s campus – Lunds 
kommun, Akademiska Hus och universitetet – fått viktiga inspel. En livaktig stadsdel, 
och en plats som gör studenter och anställda stolta, kan ligga om hörnet.

E
ffrosyni Stamopoulou står mellan svarta stolar, prydligt 

uppradade i stora hallen i A-huset. Hon textar på sin 

mobiltelefon – och tycks inte kunna låta bli att le under 

tiden. 

Så har hon tillsammans med bästa vännen Elva ”Eva” Nano 

också vunnit studenttävlingen SEED_01 som handlar om att 

förnya Kårhusplatsen på LTH och för det belönats med 20 000 

kronor – prispengar som Akademiska Hus bidragit med, i syfte 

att utveckla LTH-området till en attraktiv och hållbar miljö.

De båda förstapristagarna är internationella masterstudenter 

vid programmet SUDes (Sustainable Urban Design) vid Arki-

tektskolan, och de har i likhet med medtävlande studenter 

arbetat med Kårhusplatsen genom att förhålla sig till FN:s 

hållbarhetsmål, det dagliga livet kring platsen, omgivningarna 

och inte minst den spårvägshållplats som nu byggs på LTH.

– Allt hände så fort, jag blev så glad! Eva är på bröllop i 

Grekland och kommer först i morgon, berättar Effrosyni Stamo-

poulou, som snart ska skåla i alkoholfritt bubbel med lärare och 

Mer av både stad och park var tanken bakom förstapristagarnas förslag. ILLUSTRATIONER: EFFROSYNI STAMOPOULOU OCH ELVA NANO
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kamrater, för att fira priset som delas ut under SUDes årliga 

konferens om hållbar stadsutveckling.

Om tävlingsbidraget ”The Point Zero” förklarar Effrosyni 

Stamopoulou att hon och Elva Nano skapat ett glasövertäckt 

torg, där taket utgör en utsiktsplats, mittemot Biologihuset. 

Från glasbyggnaden löper sedan en spiral av paviljonger och 

ett gångstråk genom Campus. 

Var det då svårt att hitta idéerna som kan levandegöra och 

bidra till en välkomnande miljö för dem som stiger av spårvag-

nen på hållplats LTH?

– Vi hade en bra grund eftersom vi båda gått kursen Urban 

Recycling på SUDes och jobbat med området. Sedan blir det 

alltid roligare och bättre när man förenar sina krafter. 

Effrosyni Stamopoulou och Elva Nano fokuserade mer på de 

offentliga platserna än på byggnaderna i sig: 

– På LTH finns få offentliga ytor som du kan använda på 

vintern. Vi vill att livet på torget ska bli det första intrycket när 

du stiger av på LTH.

För den som tidigare levde och studerade i Grekland tedde 

sig LTH till en början exotiskt.

– När jag kom hit var det en helt ny värld. Det är fint på 

LTH, men byggnaderna är stängda. Massor av studentakti-

viteter pågår här, men om du inte vet att de äger rum kan 

du inte hitta dem. 

I ”The Point Zero” försökte pristagarna föra stadsliv till LTH. 

De ville ge campus åt parken och park åt campus.

– Ja, vi försökte sprida både staden och parken.

En av jurymedlemmarna i tävlingen SEED_01 är Jeanette 

Brinkfält, strategisk fastighetsutvecklare vid Akademiska 

Hus. Hon understryker att studenternas förslag är viktiga 

för den vidare dialog som ska föras mellan universitetet, kom-

munen och Akademiska Hus kring Kårhusplatsen och LTH:s 

campus: 

– Styrkan med de här förslagen är att de rymmer allt från 

små och enkelt genomförbara projekt till ett visionsarbete som 

kan pågå under lång tid, säger Jeanette Brinkfält. 

Själv uppskattar hon att de tre vinnande bidragen i olika grad 

arbetar medvetet med växtlighet. Även om de gröna värdena upp-

skattas allt mer kan de inte tas för givna i staden, resonerar hon.

– Forskning visar att studenter som i sin vardag vistas i gröna 

miljöer får bättre studieresultat. Det är spännande med tanke 

på att vi har gott om gröna miljöer att arbeta vidare med här 

på LTH. 

Enligt Jeanette Brinkfält har LTH:s campus en tydlig funktion 

när nollningen pågår – men en mer kontinuerlig funktion och 

livaktighet är önskvärd, menar hon.

– Vi vet att spårvägen byggs och att vi får en hubb här, med 

flöden av bussar och spårvagnar. Det gäller att fånga kraften ur 

detta när vi ska föra dialog med universitetet och kommunen. 

Jag hoppas att vi fortsätter med det goda samarbete vi har 

sedan tidigare kring LTH:s campus, för vi är inte färdiga. 

Fördelen med att de tre vinnande bidragen är att de tydliggör 

konsekvenser av skilda åtgärder på området, anser Jeanette 

Brinkfält. 

– För Akademiska Hus är det viktigt att LTH får en energi-

punkt i Kårhuset. Både vi och kommunen välkomnar detta, 

precis som jag tror att universitetet gör. Jag är glad för att 

tävlingen gett ytterligare perspektiv på problematiken kring 

hur LTH och norra campus blir en livaktig och välkomnande 

del i Lund. 

Peter Siöström, föreståndare vid SUDes och universitetslektor 

vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, är också han 

mån om att samarbetet fortsätter med ambitionen att LTH:s 

campus blir en integrerad del i Lund: 

– Med den tidigare projektgruppens arbete för ett hållbart LTH-

campus, och med studenternas bidrag, finns mycket att ta fasta 

på i den fortsatta resan mot ett hållbart och attraktivt campus. 

Louise Lövenstierne är universitetsadjunkt vid Institutionen 

för arkitektur och byggd miljö och undervisar i hållbar stadspla-

nering. Som initiativtagare till SEED_01 har hon noga studerat 

de olika förslagen, och kan slå fast att de alla är relevanta:

– Förslagen är värdefulla eftersom de säger något om hur 

studenter ser på LTH-områdets framtid. Studenterna vill uppen-

barligen se en hållbar och attraktiv plats, ett campus som alla 

vill vara delar av och kan känna sig stolta över, säger Louise 

Lövenstierne.

TIINA MERI

FAKTA SEED_01-PRISTAGARNA

The point zero

Elva Nano och Effrosyni Stamopoulou. FOTO TIINA MERI
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N
är Nasa om några år skickar 

människor till Mars finns 

LTH:s industridesignstudenter 

med i kulisserna. I snart tjugo 

års tid har den amerikanska rymdstyrel-

sen fått ta del av såväl realiserbara som 

vilt kreativa idéer från Lundastudenterna, 

som i oktober varje år presenterar sina 

förslag på plats i Houston. 

– Att designa för extrema miljöer är en 

utmärkt språngbräda för kreativitet. Stu-

denterna tvingas fokusera på det som är 

verkligt viktigt, sammanfattar Per Liljeqvist, 

kursansvarig och lärare på utbildningen.

Om – om! – kolonisering av rymden 

skulle bli verklighet en dag, vad ska 

den som vill bygga och bo på Mars eller 

någon annan planet än jorden tänka på? 

Här ger Per Liljekvist tillsammans med 

gästläraren och ”rymdexperten” Ulf 

Berggren sina tips.

u Bo under mark. På Mars finns näs-

tan inget skyddande magnetfält. För att 

skydda sig från hälsofarlig rymdstrålning 

kan det vara säkrast att gräva ner bostä-

derna. Alternativet är ett skyddande skal 

mot strålning, men dessa är tunga och 

därför dyra att transportera. Att tillverka 

skal på plats med exempelvis 3D-printing 

är ett alternativ.

u Dags att börja träna! Att vistas i mil-

jöer med ingen eller liten gravitation gör 

att det blir för lätt för hjärtat att pumpa. 

Man måste då ”utsätta” muskler och 

Så blir livet på Mars
Det kan inte helt uteslutas att människan koloniserar rymden – idag 
diskuteras idén även utanför science fiction-världen. Miljöförstöring 
och krig kan leda till att vi tillfälligt behöver bosätta oss på annan 
planet. Här är bästa leva-och-bo-tipsen.
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organ så att de inte förtvinar. Minst två 

till tre timmar varje dag, särskilt på vägen 

dit och hem. Så var beredd att göra plats 

för ett träningsrum i din rymdkapsel eller 

Marsbostad. När du tränat kan du inte 

vänta dig en dusch – den fungerar inte, 

åtminstone inte om gravitationen är noll 

– du får tvätta dig med fuktiga trasor. 

u Recycla till max. Återvinner du idag? 

Det är inget mot vad du behöver göra i 

rymden! Naturresurserna är ju begränsa-

de. I dagens rymdstationer får man dricka 

sin egen filtrerade urin. Från toalettstolen 

återanvänds 93 procent till dricksvatten. 

Det är renare än ”vanligt” dricksvatten.

u Forska. Är du forskare? Mycket 

forskning kan förläggas till rymden. 

Det kan handla om allt från växtodling 

till sjukdomars utveckling. Processer 

i mikrogravitation kan ge helt andra 

resultat än de som utförs här på jor-

den.

u Inse att uppskjutningen kanske 

inte blir av. Rymdskräpet har ökat dra-

matiskt sedan 1950-talet och kan på 

sikt göra det svårt att vistas i rymden. 

Skaderisken är stor när att allt far runt 

som i en (nästan) evighetsloop. Exem-

pelvis kan 0,2 gram målarrest penetrera 

en rymddräkt. Nedskräpningen kan 

leda till att rymden snart inte är en 

resurs. 

KRISTINA LINDGÄRDE

FAKTA  
NASASAMARBETET

FAKTA MARSRESOR  

ILLUSTRATION: SHUTTERSTOCK
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Det är inte  
snöns fel  
när taken rasar

Sverige har vid en internationell jämförelse lågt ställda 
krav på kontroller och certifieringar när det gäller 
byggnaders konstruktioner. För framtiden måste det 
offentliga börja ta mer ansvar och ställa högre krav, 
anser seniorprofessorn Sven Thelandersson.

Y
stad, 2012. Ett nästan fär-

digbyggt trevåningshus rasar 

ihop på grund av feldimen-

sionerade pelare. Mirakulöst 

nog sker raset nattetid och ingen skadas. 

Kista, 2008. I samband med att en gal-

leria byggs om brister en för svag balk. 

I raset som sker dör en person, och två 

skadas allvarligt.

Båda är exempel på när fel i konstruk-

tionen tar sig hela vägen från ritprogram-

met i datorn till det fysiska bygget utan 

att bli upptäckta. Det här är något som 

Sven Thelandersson, seniorprofessor vid 

Avdelningen för konstruktionsteknik, 

säger är relativt vanligt förekommande 

och beror på en fragmentiserad bygg- 

och konstruktionsbransch. 

– Idag är byggprocesser uppdelade 

mellan ett stort antal aktörer. Olika delar 

av jobbet köps till lägsta pris. Proces-

serna är i många fall dysfunktionella och 

präglas av kontrollbrist. Ingen känner ett 

helhetsansvar.

Ett liknande exempel är ett brobygge 

i Ludvika som i somras kollapsade, och 

där tolv personer fick föras till sjukhus. Ett 

annat är de hundratals tak på arenor och 

sporthallar som 2010–2011 kollapsade 

under de stora mängder snö som föll.

– Det var inte snöns fel att taken 

rasade. Det var redan existerande kon-

struktionsfel som visade sig när snön 

kom, säger Sven Thelandersson.

Han anser att det offentliga har abdi-

kerat från husbyggandet i Sverige, och 

att allmänintresset nu ofta får stå till-

baka för ekonomisk vinning för privata 

aktörer. 

Som exempel tar Sven Thelandersson 

ett trettiotal hus som byggdes kring mil-

lennieskiftet i Svedala. Ganska snabbt 

drabbades husen av fukt- och mögelpro-

blem på grund av enstegstätade fasader. 

Men frågan om ersättning till husägarna 

blev segdragen. Först 2015 avslutades 

den rättsliga processen, då Högsta dom-

stolen slog fast att byggentreprenören 

hade gjort fel. 

– Det fanns inga offentliga medel att 

bekosta en oberoende utredning när 

problemen dök upp. Inblandade bygg-

företag fanns med som medfinansiärer 

till den utredning som gjordes. Självklart 

påverkar en sådan finansiering resultatet. 

Enligt Sven Thelandersson finns det 

två sätt att förbättra kvaliteten vid ett 

husbygge: krav från det offentliga via 

kontroller och någon typ av certifiering 

av konstruktörer. Han arbetar själv med 

utveckling av båda dessa områden, och 

var en av dem som förespråkade Bover-

kets nuvarande krav på dokumentation 

av en byggnads konstruktion. Han deltar 

även i ett projekt om certifiering av kon-

struktörer.

– Under 1990-talet skedde en kraftig 

avreglering i den svenska byggbranschen. 

Sverige har därför i internationell jämfö-

relse mycket låga krav på både kontroller 

och certifieringar. Jag tror att vägen fram-

åt faktiskt är att ta några steg tillbaka. 

Det offentliga måste ta mer ansvar och 

ställa högre krav.

SARA HÄNGSEL

Ras i Ystad 2012. Byggprocesserna i Sverige 
är i många fall dysfunktionella och präglade 
av kontrollbrist. Ingen känner helhetsansvar, 
säger Sven Thelandersson.  

FOTO: ALBIN BRÖNMARK
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FAKTA SKANDAL I MATERIAL 

u u 

u 

 SARA HÄNGSEL
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Är högre detaljeringsgrad och ökad 
konstnärlig frihet att vänta i framtidens 
hus? Mosaik och stuckatur i interiör från 
Kasbah Telouet i Atlasbergen, Marocko.  

FOTO: DAVID ANDRÉEN

Jag tror att vi framöver får se större flexibilitet när det gäller 
planlösningar, att vi skapar miljöer som är mer mångfacetterade 
när det gäller användning. Jag tror också att vi får rum som 
inte lika tydligt kan definieras som ’ute’ eller ’inne’. Teknologin 
leder ofrånkomligen till mer diffusa barriärer – tillfälliga 
rumsavdelningar kan till exempel skapas med hjälp av mjukvara.

DAVID ANDRÉEN 
Lektor i arkitektur vid LTH
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Vindlande vägar  
till de nya husen
Den estetiska minimalismens hegemoni är hotad. Framtidens bostadshus 
kan bjuda på stor individuell variation och dessutom vara rika på 
funktionella och uttrycksfulla detaljer, förutspår David Andréen.

N
är två miljoner termiter byg-

ger en stack skapar de – utan 

någon centraliserad ritning, 

istället med hjälp av processer 

och beteenden – en fungerande helhet 

och en sällsynt sinnrik form.

David Andréen är universitetslektor vid 

Institutionen för arkitektur och byggd 

miljö, och hans avhandling var ett försök 

att förstå termiternas byggande. Hans 

forskarhjärta slår för arkitekturproces-

ser – och ett slags hantverksmässighet 

och detaljrikedom i det som arkitekten 

skapar. 

– Jag forskar idag om hur de digitala 

processerna förändrar både arkitekturen 

och arkitektens roll. En allmän spaning är 

att arkitekter börjar programmera, och 

att de alltmer engagerar sig inte bara i 

formen utan också i själva tillverkningen 

av hus, säger David Andréen. 

Två stora förändringar är enligt honom 

på gång. Den ena handlar om att virtu-

ella och fysiska miljöer smälter samman 

– exempelvis lär vi i framtiden se virtuella 

väggar och annan programmerad arki-

tektur som gör att vi upplever rummen 

på olika vis.

Den andra handlar om att den indu-

striella logiken för minimalismen börjar 

förvinna.

– Vi går mot digitala tillverknings-

processer där komplexitet i formen inte 

nödvändigtvis är svårare och dyrare att 

åstadkomma. Jag tror och välkomnar 

att vi hittar tillbaka till individuell varia-

tion och det värde som tidigare fanns i 

hantverk. Det betyder kanske inte att vi 

anställer kulturhantverkare, men att vi 

får en högre detaljeringsgrad, en ökad 

konstnärlig frihet och nya sätt att uppnå 

och integrera variabla funktioner och 

uttryck. 

3D-printing, eller additiv tillverkning, är 

enligt David Andréen ett yttersta exempel 

på hur hus och byggelement kan skapas 

med komplexitet och variation – där rakt 

och enkelt inte alltid blir billigast.

Av framtidens bostadshus kan vi vänta 

oss att de upprättas i en mer kollaborativ 

och demokratisk process. Ett spännande 

exempel är enligt David Andréen det 

icke-kommersiella Wikihouse, till vilket en 

samling anpassningsbara ritningar finns 

tillgängliga för amatörbyggare på nätet. 

Huset bygger på plywoodelement som 

skärs ut i unika varianter av lokala tillver-

kare, och varje hus kan byggas i egen regi, 

anpassat för användarens och platsens 

specifika förutsättningar och önskemål. 

Hotas arkitektyrket av sådan ”demo-

kratisering” av formen?

– Det tror jag personligen inte. Kärnan 

i arkitektkompetensen är att tänka kring 

rum och uttryck, den rollen lär bestå. 

TIINA MERI

Bostadshus kan komma att upprättas i en 
mer kollaborativ och demokratisk process.  

ILLUSTRATION: WIKIHOUSE CC-BY-ND
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Ritar rum  
för återhämtning
Andrum innebär en tid och plats där vi kan samla oss efter eller inför 
ett stressläge. Genom en atriumvilla laddad med fascination utforskar 
Emma Ingvarsson möjligheter till återhämtning – i en tid då vi är mer 
uppkopplade än avkopplade.

K
lockan halv tre på eftermid-

dagen har handledare, exami-

nator och studenter samlats 

i A-huset, på väggen hänger 

färglagda ritningar av en privatbostad, ett 

atriumhus där också den ovana ganska 

snabbt kan ana att gränsen mellan ute 

och inne medvetet hålls otydlig:

Partier med skjutdörrar i glas, golv som 

förlängs ut i trädgården och till och med 

en sittbänk som ser ut att löpa genom 

den stora fönsterväggen som hör till den 

takförsedda entrén.

Emma Ingvarsson ska presentera sitt 

exjobb – och förhoppningsvis bli godkänd 

från arkitektutbildningen vid LTH. I tjugo 

veckor har hon ägnat sig åt att undersöka 

vart stressade människor i ett utvecklat 

och uppkopplat samhälle kan fly undan 

för att återhämta sig, när det känns som 

att hjulen snurrar allt snabbare.

– Vi har en värld som lider brist på 

avbrott eller mellantider. Prestation, initia-

tiv och motivation värderas förhållandevis 

högt i vårt samhälle idag. Jag har velat 

träna mig i att rita med återhämtning i 

fokus – och har applicerat de här perspek-

tiven på hemmet, även om jag förstås 

kunde ha valt en annan vardaglig miljö.

Till grund för sitt arbete har Emma 

Ingvarsson använt litteratur i miljöpsy-

kologi, och hon har utgått från männis-

kans behov av pauser, där förmågan till 

koncentration kan återskapas.

– Rum för återhämtning finns i naturen 

och i betraktandet av naturen. Den fas-

cinerar oss människor med sin mångfald 

och med så kallade soft fascinations, som 

när molnen rör sig över himlen eller löv-

verket spelar i vinden. 

Goda möjligheter för återhämtning 

finns också i sakrala rum, i meditativa 

rum och i ritualer, som i bad- och bastu-

traditioner, resonerar Emma Ingvarsson. 

Emma Ingvarsson har i sitt exjobb utgått från människans behov av pauser, där förmågan till koncentration kan återskapas. 

ILLUSTRATIONER: EMMA INGVARSSON FOTO: TIINA MERI
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– Omsorg om detaljer och i materialval 

är, precis som samband mellan inre och 

yttre rum, exempel på faktorer som ger 

möjlighet till återhämtning, säger hon.

I atriumhuset som Emma Ingvarsson ritat 

finns en tanke om att huset ska ha olika 

skikt och fria siktlinjer, att rummen ska 

vända sig mot utsikten och att den som 

bor där ska ha kontroll över den sociala 

nivån. Exempelvis utgör en eldstad en länk 

mellan två vardagsrum – ett för umgänge 

och ett annat för enskildhet, där det sam-

tidigt finns närhet till andra. 

Christer Malmström, professor vid 

Institutionen för arkitektur och byggd 

miljö, summerar under presentationen 

att Emma Ingvarsson gjort ett nyttigt 

inlägg om arkitektens profession – ett 

yrke som enligt honom handlar mer om 

att samarbeta med andra yrkesgrupper 

och förstå idéer och behov än att bara 

komma med lösningar. Om Emma Ing-

varssons atriumhus säger han:

– Jag ser väldigt lite av konvention här, 

utom när det gäller köket. Den större 

kontexten till ditt arbete är att du analy-

serat på nytt och skapat en kvalitet som 

jag ser i arkitektur från Sverige, Danmark 

och Norge under 1950-talet. Senare blev 

det en stil som utnyttjades. 

Om man får tro Christer Malmström 

handlar exjobbet om mer än de fyra 

påhittade personer som atriumhuset 

ritats för:

– Vi befinner oss nära kaos nu, när 

människor textar meddelanden samtidigt 

som de kör på motorvägen. Vi kan inte 

bortse från frågan om vad som fick oss 

dithän, men vi kan också ställa oss frågan 

om arkitektur kan vara till hjälp. Du ställer 

generella kvalitetsfrågor om en bostad 

och ger förslag till det avkopplade hem 

som vi alla väntar på. 

Kanske bidrar Emma Ingvarssons exjobb 

till inspiration också för den som ritar 

bostäder i 18-våningshus? 

Den arkitekt som står på randen till att 

bli godkänd och examinerad efter sina 

studier vid LTH bär med sig en insikt när 

hon om några veckor ger sig ut i yrkes-

livet, närmare bestämt på Tengboms 

arkitektkontor i Malmö.

– Att rita för återhämtning borde vara 

självklart, men det gör vi inte idag. 

TIINA MERI

Flyt för hus med utsikt

Nyligen vann Ludvig Hofsten – 

som är nyutexaminerad arkitekt 

från LTH – första pris i tävlingen 

Bo2049 för sin Villa Nemo, ett visionärt 

bidrag och inlägg som syftar till att upp-

märksamma nedskräpningen av haven. 

Hans förslag ”Villa Nemo” är ett 

flytande hus som är tänkt att vila på 

en grund av återvunna PET-flaskor och 

använda skräp från havet som isolering. 

Villan ska bjuda på bästa utsikt åt alla 

håll, liksom på tystnad och havets brus. 

Dessutom ger den möjligheten att bo på 

yppersta lägen i allt tätare städer. 

Genom vågkraft ska Villa Nemo vara 

självförsörjande när det gäller elektricitet. 

Vatten pumpas upp från havet och renas 

med moderna filter. 

Föremålet för Ludvig Hofstens exa-

mensarbete var inte Villa Nemo – det var 

istället ett hus som beställts av Ludvigs 

egen mamma och byggs på en gammal 

äppelodling i Rörum i Skåne. 

– Villa Nemo är ett visionärt fram-

tidsboende. Förslaget är lekfullt, nästan 

naivt eller barnboksaktigt i sitt utförande. 

Exjobbet är däremot verklighetsförankrat 

och byggs för en verklig person. Det finns 

en bestämd plats för huset och kommu-

nens regler måste beaktas, säger Ludvig 

Hofsten.

– Så det är fantasi ställd mot total 

verklighet.

TIINA MERI

Villa Nemo byggs med återanvända material och använder lokalproducerad energi. Ludvig Hofsten, som vunnit pris för 
förslaget, vill ge svar i debatten om höjda havsnivåer och plastsopor i världshaven. ILLUSTRATION: LUDVIG HOFSTEN
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Byggd miljö kan stimulera 
informella kontakter 
Framtidens hållbara boende handlar inte bara om energisnålt, om gröna tak  
och väggar. Den byggda miljön ska också se till att vi träffas, som när vi joxar  
med odlingen framför höghuset.

E
lisabeth Dalholm Hornyánszky är utbildad arkitekt 

och lektor vid Institutionen för designvetenskaper. 

Hon intresserar sig för hur fysisk byggnation kan bidra 

till en framtid där fler människor åtnjuter god hälsa 

– samtidigt som miljön skonas.

– Jag tycker att vi i Sverige i allmänhet är väl konventionella 

när det gäller hur vi planerar nya bostäder. Just nu talar vi 

om Vallastaden i Linköping, där nya tankar prövas i fråga om 

social hållbarhet. Men för framtiden skulle jag vilja se ännu 

mer experimentlusta.

Enligt Elisabeth Dalholm Hornyánszky handlar social hållbar-

het inte minst om att skapa en ”blandstad” där människor ges 

möjligheter till möten och samutnyttjande.

– Jag ser spännande exempel i Tyskland och Schweiz. Där 

vågar man överlåta mer ansvar på de människor som ska bo 

i områdena. Om människor medverkar till planeringen ändrar 

de lättare sina beteenden, eftersom de förstår själva avsikten.

Konkreta och inspirerande exempel på byggd miljö som 

kan generera social hållbarhet är när olika boendeformer 

kombineras, som då ett äldreboende eller kollektivhus får en 

restaurang i vilken också boende i det ”ordinära” omkringlig-

gande bostadsbeståndet kan äta. 

Eller som när ett område får ett kafé där de boende kan ta 

med sig egen fika, och varför inte en arbetslokal för egenföre-

tagare och andra som jobbar från hemmet.

– Bakom försöken att skapa social hållbarhet finns en önskan 

om att människor mer aktivt ska ta hand om sina bostäder, att 

de inte bara ska gå och lägga sig när de kommer hem. Den 

byggda miljön kan stimulera informella kontakter, som när vi 

har gemensamma odlingslotter och är ute och joxar tillsammans 

på eftermiddagen. 

Förhoppningen är att människor ska ha ett socialt liv i när-

området och hjälpa varandra med tjänster, resonerar Elisabeth 

Dalholm Hornyánszky.

– Vi människor är benägna att hjälpa varandra, och den 

byggda miljön har stor betydelse för i vilken grad vi kan under-

lätta varandras hälsa och liv.

Elisabeth Dalholm Hornyánszky har idag ett samarbete med 

Eva Dalman, chef för Lunds kommuns Brunnshögsprojekt, för 

att tillsammans med byggherrar utveckla tankar kring sam-

utnyttjande av olika lokaler och verksamheter.

En radikal idé som diskuterats är att arbetsplatser som används 

dagtid kan tas i bruk för boende under kvälls- och nattetid. 

Närmare till hands ligger kanske ett genomslag för boenden 

med ett stort mått av samutnyttjande – och att det byggs fler 

kollektivhus i framtiden.

– Vi tittar idag på vad som kan delas mellan boende och 

verksamheter. Det gäller att samplanera ytor på ett mer mång-

facetterat sätt, och skapa flexibla lösningar. 

Ett projekt som Elisabeth Dalholm Hornyánszky tog sig an 

häromåret var att utvärdera BoKompakt, AF Bostäders experi-

mentella boende för studenter i Lund, där ytan skulle minskas 

till ett minimum. 

På tio kvadratmeter rymdes eget kök, bad och sovloft.

– Den erfarenhet jag gjorde då var att studenter uppfattade 

kompaktboendet som ett framtidsboende. De gillade att saken 

ställdes på sin spets och ville göra uppoffringar för att bidra till 

en bättre miljö. Vi kan ta fasta på det här framtidsperspektivet, 

som är självklart för många människor. Det borde göras fler 

undersökningar om vilka saker vi behöver och vad vill vi avstå 

ifrån i vårt boende.

Eftersom gemensamma lokaler och gemensamt ägande 

prövats under tidigare epoker, för att sedan försvinna igen 

– finns inte risken att de nya tankarna om samutnyttjande går 

samma öde till mötes?

– Nej, jag tror inte det. Men det är viktigt att det finns en 

stor flexibilitet, och att vi som planerar anstränger oss att förstå 

vad människor egentligen behöver.

TIIINA MERI
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Bakom försöken att skapa 
social hållbarhet finns en 
önskan om att människor 
mer aktivt ska ta hand om 
sina bostäder, att de inte 
bara ska gå och lägga sig 
när de kommer hem.

ELISABETH DALHOLM HORNYÁNSZKY 
Lektor, Institutionen för designvetenskaper

FOTO: JANINE ÖSTERMAN/LUNDS KOMMUNS VÄXTHUS FOTO: ANNA HJORTRONSTEEN/AF BOSTÄDER

Kontakter odlas – när vi påtar i jorden och fikar i 
föreningslokalen. Nedre bilden till höger: BoKompakt 
i Lund, med tio kvadratmeters studentrum.

VI BYGGER FRAMTIDEN
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Linero, Lund. De renoveringar som nu 
görs i Sverige och i hela Europa måste 
vara hållbara inte bara om tjugo år, 
utan också femtio år framåt. Vi kan inte 
förvänta oss så här stora renoveringar 
på många år, säger Eja Pedersen.  

FOTO: KENNET RUONA
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De tar helhetsgrepp på 
miljonprogrammets inomhusmiljö
Människan påverkar tekniska system i bostaden genom sitt beteende, men hon påverkas 
också av hur bra systemen och byggnaden är. LTH-forskaren Eja Pedersen ser fram emot 
nya kunskaper som på sikt ska förbättra inomhusmiljön i miljonprogramområden. 

E
ja Pedersen är forskare i miljöpsykologi vid LTH och 

leder arbetet inom PEIRE, en transdisciplinär forskar-

grupp som studerar inomhusmiljöer i bostäder. 

I hennes och de andra forskarnas ögon är det viktigt 

att experter inom skilda områden tar ett helhetsgrepp kring 

goda inomhusmiljöer – och på sikt bidrar till att möjligast många 

människor i sina hem och på sina arbetsplatser får en god grund 

för välbefinnande och hälsa. 

En samarbetspartner för forskarna är Lunds kommun som 

i sin tur deltar i demonstrationsprojektet Cityfied – ett pro-

jekt som stöttas av EU och handlar om att skapa framtidens 

”smarta” städer, med energisnål och innovativ teknik.

I stadsdelen Linero i östra Lund renoveras och energieffekti-

viseras just nu 379 lägenheter och sammanlagt mer än 40 000 

kvadratmeter yta. Efter renoveringen ska energianvändningen 

ligga på samma nivå som för nybyggda hus. Tack vare Linero-

projektet får forskarna ett underlag som de annars inte fått:

– Vi tittar på hur inomhusmiljön i lägenheterna från 1970-talet 

ter sig idag och på miljöns kvalitet efter renovering. När lägenhe-

terna nu renoveras inom ramen för Cityfied och energieffektivi-

teten höjs är det som om vi forskare skulle göra en intervention, 

där parametrar ändras. Genom samarbetet får vi ett klassiskt 

forskningsupplägg, men inte alls så kostsamt som mätningar i 

laboratorium, säger Eja Pedersen. 

Inom kort görs besök hos de boende under vilka luftkvalitet 

och fukthalter mäts på nytt, efter renoveringen. Vad finns att 

säga om resultaten hittills?

– Vad vi har sett är att miljön i lägenheterna oftast är god. 

Men det finns ju kända problem, som att lägenheterna börjat 

bli lite slitna och att vi idag tänker annorlunda när det gäller 

energianvändning. 

Nyfikenheten är nu stor på hur energieffektiviseringar går 

att kombinera med förbättrad luftkvalitet inomhus. Att lyckas 

med både och är ingen självklarhet. 

– I Lineroprojektet gör vi forskare inte någon utvärdering 

av renoveringarna. Däremot ökar vi helhetsförståelsen för de 

tekniska system som används för att värma upp lägenheterna 

och som reglerar luftflödena, samtidigt som vi tittar på de 

boendes behov av komfort och deras förståelse av systemen.

Så varför är det viktigt att dra slutsatser kring inomhusmiljön 

i ett miljonprogramområde?

– I Sverige tillbringar vi omkring 90 procent av vår tid inomhus, 

till stor del i hemmet. Väldigt många människor är hyresgäster 

i miljonprogrammen och kan inte själva välja ventilations- eller 

uppvärmningssystem. Mot den bakgrunden är det viktigt att 

hyreslägenheter stödjer människors välbefinnande och hälsa. 

Eja Pedersen ser en spännande utveckling när det gäller 

nybyggnation, men denna kommer enligt henne inte alla till del: 

– Vi ser nya material och nya sätt närma sig dessa, vi ser 

passivhus och high tech-lösningar. Men om tjugo år står detta 

byggande ändå bara för en väldigt liten del av bostadsbestån-

det. De flesta kommer fortfarande att bo i miljonprograms-

lägenheter. 

Om samhället menar allvar med socialt hållbara bostäder kan 

hyrorna inte höjas för mycket i höghusområden som byggdes 

under 1960- och 1970-talen, menar Eja Pedersen. 

– Det betyder att de renoveringar och det byggande som 

nu görs i Sverige och i hela Europa måste vara hållbart, inte 

bara om tjugo år, utan också femtio år framåt. För vi kan inte 

förvänta oss så här stora renoveringar på många år.

TIINA MERI

Före och efter – ett klassiskt forskningsupplägg. 

FAKTA CITYFIED
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FAKTA LANTMÄTERI

FOTO: SHUTTERSTOCK

På LTH möts och utbildas de 
personer på vars engagemang 
och kunskap det konkreta 
samhällsbygget till stora delar 
vilar. FOTO: HÅKAN KOGG RÖJDER
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Inga stuprör  
i samhällsbygget
Arkitekter och civilingenjörer med samhällsbyggande som specialitet 
förblir efterfrågade yrkesgrupper, förutspår Klas Ernald Borges, 
universitetslektor vid LTH.

N
är Nyhamnen i Malmö om-vandlats från hamn- och 

industriområde på ”baksidan” av Malmö C till en 

central och attraktiv del av staden har arkitekter 

och ingenjörer konstruerat och funderat över nya 

material och planerat smarta energisystem, ledningsnät och 

fastighetsbildningar. 

Vid LTH möts och utbildas de personer på vars engagemang 

och kunskap det konkreta samhällsbygget till stora delar vilar 

– det handlar om arkitekterna och om civilingenjörerna med 

inriktning Väg och vatten samt Lantmäteri. 

Dessa studenter ska planera, vårda, skydda och bygga fram-

tidens fysiska miljöer, och de väntas samarbeta för att utveckla 

städer och samhällen där resurser tas om hand på bästa sätt. 

– Här i Sverige handlar en stor utmaning för framtiden om att 

producera tillräckligt med bostäder och att hålla god kvalitet på 

dem, samtidigt som bostäderna måste bidra till att klara vår del 

av utsläppsmålen, säger Klas Ernald Borges, universitetslektor 

vid Fastighetsvetenskap vid LTH.

En annan utmaning handlar om markanvändning. Blivande 

arkitekter, lantmätare och väg- och vattenbyggare kommer, 

förutspår Klas Ernald Borges, att efterfrågas i hög grad eftersom 

både medborgare och offentlighet idag ställer krav på fysiska 

miljöer och eftersom svåra avvägningar behöver göras kring 

frågor som om jordbruksmarken tas tillvara, om miljön blir för 

bullrig och om det finns tillräckligt med grönområden. 

– Här behövs smarta planer som planarkitekter gör i samver-

kan med lantmätare och andra yrkesgrupper.

När det gäller globala utmaningar väntas både folkvandringar 

och flyktingkatastrofer höra till bilden. 

– Bara i Kina pågår en urbanisering där omkring 400 miljo-

ner människor inom de närmaste 25 åren kommer att flytta 

in till städerna, och dessutom göra det med ökande krav på 

boendeyta och standard. Den extremt snabba urbanisering som 

pågår betyder att en rad miljöproblem måste få sin lösning, att 

ansträngningar för en så ren luft och så rent vatten som möjligt 

måste göras. Här kommer våra yrkesgrupper in. 

De så kallade ALV-utbildningarna är viktiga för samhället 

eftersom de hjälper att skapa en god balans mellan privata 

och offentliga intressen, menar Klas Ernald Borges. 

– Lantmäteriyrket – om vi tar det som exempel – har en 

central roll i samhällsbyggandet, där kommunen till exempel 

fattar beslut om ny markanvändning utifrån fastighetsägarnas 

önskemål, medan staten bevakar vissa allmänna intressen så att 

vi bevarar landskapsvärden och inte får alltför utspridda städer. 

– Den som har läst till civilingenjör med inriktning lantmäteri 

kan förbättra för människa och miljö på ett väldigt konkret sätt. 

Allt från en app som minskar bilkörandet för hemtjänstpersonal 

till skydd för vattensalamandrar kan ingå.

TIINA MERI
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Betonghuvudvärken kan lätta
Hela 5 procent av världens koldioxidutsläpp kommer från cementtillverkning. Men att fasa ut 
all betong – med cement som viktig ingrediens – är inte realistiskt. Det anser byggforskaren 
Katja Fridh som arbetar på att göra vårt vanligaste byggmaterial mer miljövänligt.

K
atja Fridh, universitetslektor 

vid avdelningen Byggnadsma-

terial på LTH, är trött på bilden 

av betong som klimatbov.

– Materialet är så bra att vi måste 

använda det. Och du kan tro att folk 

har försökt att utveckla alternativ till 

betongen, men det har inte gått.

Istället gäller det att minimera klimat-

avtrycket, menar hon. Och på flera håll 

tas initiativ:

På lång sikt finns förhoppningar om 

koldioxidlagring. I Norge byggs exem-

pelvis en pilotanläggning för att avskilja 

och fånga koldioxid vid tillverkning av 

cement, för senare lagring i berggrunden.

Ett mer närliggande alternativ blev 

nyligen möjligt när betongstandarden 

uppdaterades i Sverige:

– Nu får man lov att använda en större 

del krossad, gammal betong i tillverk-

ningen. Betong innehåller vanligtvis 70 

procent sten. Genom att ersätta hela 

eller delar av steninnehållet med åter-

använd betong minskas mängden avfall 

och uttaget av naturtillgångar.

Ytterligare ett sätt att ge ett ”andra 

liv” åt betongen är att låta den ersätta 

stenkross i de vägbankar som finns 

under asfalten. Den metoden används 

redan idag.

En annan möjlighet som Katja Fridh 

gärna förespråkar är att låta betongytor 

vara öppna och inte gömma dem bakom 

inplastad tapet eller träpanel. Varför? Jo, 

betongen tar upp koldioxid!

– Det hör till naturens gång att 

cementen vill återgå till sitt ursprungliga 

tillstånd och bli kalksten igen. Därför tar 

den upp koldioxiden ur luften. Och det 

gör den utan att kvaliteten på betongen 

påverkas.

Katja Fridh har varit med och tagit fram 

en Europastandard som gäller beräkningar 

av koldioxidupptag i betongkonstruktio-

ner. Forskarnas uträkningar visade att av 

den koldioxid som skapades av cement-

tillverkningen i Sverige under 2011 absor-

berades 15 procent av den betong som 

redan finns i landet. Siffran kan bli högre 

om ytor lämnas någorlunda öppna.

– De som planerar offentliga byggna-

der får därför gärna överväga att måla 

betongen med färg som andas, tipsar 

hon.

Men visst vore det önskvärt att dra 

ner på cementinnehållet, som idag utgör 

en femtedel av betongen. Redan idag 

ersätts delar av cementen med slagg och 

flygaska. Katja Fridh undersöker nu om 

de nya betongvarianterna är lika frost-

beständiga som ”originalbetongen”. 

Resultaten hittills är lovande.

KRISTINA LINDGÄRDE

Brädor och betong i skateparken vid 
Stadsparken i Lund. FOTO:KENNET RUONA
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Bra bostadsbyggande 
är lätt att renovera
Sverige står inför en byggboom. Mer än en halv miljon nya bostäder måste byggas, 
och många står inför renovering. Dennis Johansson och Hans Bagge leder flera 
forskningsprojekt som ska ta husbyggandet in i framtiden.

H
ur vi bygger förändas alltid över tid, men kanske 

extra snabbt just nu. Två faktorer spelar in. Den för-

sta handlar om vårt beteende. Aldrig hade snickare 

från 1950-talet kunnat ana att vi skulle duscha och 

bada så ofta som idag – exempelvis – och därför ställde de inte 

samma fuktsäkerhetskrav idag. Den andra handlar om kraven 

på att våra byggnader ska vara så kallade nära-noll-energi-hus 

med minimal energianvändning. 

När det gäller osäkerheten om framtida krav och beteenden, 

hur hanterar byggsektorn denna? 

Ett sätt är att se till att bostäderna som byggs framöver blir 

lättare att renovera än dagens. Boverket uppskattar att Sverige 

behöver mer än 700 000 nya bostäder de tio närmaste åren. 

Då gäller det att dessa bostäder håller hög kvalitet och går 

att renovera och uppdatera när ny teknik utvecklas, så att 

de kan brukas under lång tid, helst längre än de från förra 

miljonprogrammet på 1960-talet. 

– Det kan handla om att rör ska vara lättåtkomliga så att 

inte golv och väggar behöver brytas upp. Eller att fönster som 

behöver uppdateras lätt ska kunna bytas ut, säger Hans Bagge, 

forskare i byggnadsfysik, som leder flera forskningsprojekt på 

området tillsammans med kollegan Dennis Johansson, avdel-

ningschef för Installationsteknik på LTH.

Tillsammans med doktoranden Dan Jönsson analyserar de 

båda just nu resultat från ett forskningsprojekt i Kiruna, där 

de undersökt bostadshus som måste rivas på grund av gruv-

brytningen. Forskarna har fått en unik möjlighet att studera 

hur normala lägenheter ser ut bakom ytskikt i badrum, inuti 

väggar, på reglar och så vidare. 

– Det som slår oss är hur svårtillgängliga många byggdelar 

och installationer är. Eftersom installationerna har kortare 

livslängd än skalet skulle installationerna behöva vara lättare 

att byta ut, och då måste detta tas hänsyn till när byggnaden 

projekteras. Det finns lösningar men fler behöver utvecklas, 

säger Dennis Johansson. 

Och så det här med miljökraven. Passivhus, nollenergihus, 

plusenergihus – den bärande tanken är samma för alla nya 

byggnader numera, nämligen att bygga välisolerat och tillvarata 

den värme som ändå finns; från diverse elektriska apparater, 

från solvärmen genom fönstren och från brukarna (en människa 

avger cirka 100 watt). Med solpaneler på taket kan bostadsin-

nehavaren numera till och med bli elförsäljare till det allmänna 

kraftnätet, något som väntas bli allt vanligare. 

Hur mycket av denna extravärme ska de som projekterar 

byggnader räkna med? 

I ett pågående projekt samlar Hans Bagge och Dennis Jönsson 

in mätdata från flera tusen brukare i 1 500 lägenheter och 150 

småhus för att få svar på frågan.

– Hur uteklimatet påverkar byggnaden har studerats i mer än 

hundra år. Men hur människors beteende påverkar energianvänd-

ning och effektbehov finns väldigt lite systematiska erfarenheter 

kring, särskilt i välisolerade byggnader, säger Hans Bagge.

Redan nu kan forskarna konstatera att det inte finns någon 

standardbrukare. I ett och samma hus kan en småbarnsfamilj 

flytta in – lika väl som en person som bara är hemma helt 

kort mellan jobbet och kvällens restaurangbesök, och sedan 

på natten. Husets energieffektivitet och möjlighet till ett bra 

inneklimat måste kunna fungera för båda hushållen. 

– Med tanke på att framtida hus måste vara nära-noll-energi-

hus enligt EU-krav kommer vi att behöva ändra vår syn och 

kunskap kring hur vi bygger på bästa sätt. Vi har verkligen inte 

forskat klart, säger Hans Bagge.

KRISTINA LINDGÄRDE
FOTO: DENNIS JOHANSSON

LTH-forskarna har undersökt bostadshus som 
måste rivas på grund av gruvbrytningen i Kiruna.
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Hög tid att  
samlas kring 
klimatsäker stad 
Regnen ska falla, vindarna vina. Hur bygger och planerar vi för att 
hantera påfrestningar som följer av klimatförändringar? Här är svaren 
som fyra LTH-forskare gav under ett panelsamtal på Skissernas 
museum i Lund.

Fyra LTH-röster om klimatsäker stad. På bilden syns 
verket Healing the Earth av Olle Bonniér – den del 
av verket som seglar över E-husets norra gård.  

FOTO: HÅKAN KOGG RÖJDER
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Läs vidare u

A
tt ha ett säkerhetstänkande handlar om att 

förbereda sig för onormala omständigheter. 

Vi vill få till stånd ett robust byggande – men 

vad är robust i framtiden?

Idag står vi inför ett läge där vi inte vet hur mycket snö 

som kommer att falla och hur starka vindar som kom-

mer att blåsa. Vår historiska kunskap räcker helt enkelt 

inte till för att veta vad som gör en byggnad robust för 

framtiden, och hur vi ska dimensionera nya byggnader 

och anläggningar. 

Den här osäkerheten är ett problem när vi bygger nytt 

– ett annat är förstås att vi har väldigt många byggnader 

som redan står och som inte alls är anpassade till de 

klimatförändringar vi nu förutser. 

Vi vill ha konstruktioner som är stabila under hela sin 

livstid. Stabilitet handlar bland annat om att grundlägg-

ningen ska vara funktionell under byggnadens livstid. 

Men när klimatet ändras kommer grundläggningsförhål-

landen att ändras – marken påverkas exempelvis av regn 

och översvämningar, vilket kan ge rörelser och sättningar 

i byggnaderna. Rör och ledningar som ligger i marken 

kan skadas av stora rörelser i marken som sker på grund 

av för mycket vatten. Vi har också sett hur ras i framför 

allt sluttande mark orsakar stora bekymmer. Sluttningar 

och slänter kan bli osäkrare. 

Stabilitet handlar också om att kraftiga vindar inte ska 

ge skador på byggnader. Detta är väl känt och lösningar 

finns, men vad vi inte vet är hur kraftiga vindarna blir. 

Befintliga byggnader är byggda med hänsyn till kända 

vindlaster – om vindförhållandena förändras måste vi 

förstärka dessa byggnader och dessutom ta hänsyn till 

förändringen vid nybyggnation. Här ligger problemet 

inte så mycket i tekniken som i bristfällig kunskap om 

framtida vindlaster.

En viktig pusselbit handlar om hur vi planerar och 

använder byggnader i framtiden. Inom vissa områden 

behöver vi ändra vårt beteende snarare än att hitta 

tekniska lösningar: Bygg inte i områden där översväm-

ningsrisken är stor. Planera staden och byggnaderna med 

hänsyn till klimatpåverkan. Ändra individernas beteenden 

och påverka kravbilden från användarna så att de förstår 

hur de själva kan påverka klimateffekterna. 

I Sverige har vi ingen omfattande erfarenhet av kraftiga 

väderfenomen eller klimatförändringar, vilket gör att 

planeringen av städer och byggnader hittills inte beaktat 

dessa aspekter i någon större omfattning. Så det krävs att 

vi på allvar tar itu med att bygga kunskap om framtida 

klimat och utvecklar nya tekniska lösningar. Vi måste ta 

fram lösningar som är robusta, fungerar väl och har en 

positiv effekt på framtidens klimat. n

I Sverige har vi ingen omfattande 
erfarenhet av kraftiga väderfenomen 
eller klimatförändringar, vilket gör  
att planeringen hittills inte beaktat 
dessa aspekter.

ANNIKA MÅRTENSSON 
Professor vid Avdelningen för konstruktionsteknik och vicerektor vid LTH
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F
örutom områden där havsvattenhöjning är att vänta 

kommer vi på många håll att få se tillfälliga höjningar 

av vattennivån. Då är frågan hur vi ska skydda den 

befintliga bebyggelsen, och för detta använder vi olika 

prognos- och avrinningsmodeller. 

Ett exempel är Kristianstad – där ett flöde som historiskt sett 

inträffar vart femtionde år innebär att en stor del av centrala 

staden hamnar under vatten.

En möjlig lösning är att bygga temporära skydd som hindrar 

vattnet från att rinna in genom dörrar och i källare. När vi 

bygger nytt bör vi bygga på högt läge. Det kan också vara så 

att vi ska bygga utan källare, att vi ska bygga på pelare eller 

till och med bygga hus som kan flyta eller lyftas med hjälp av 

domkraft när vattennivåerna stiger. 

En väg är att vara beredd att låta vattnet översvämma huset, 

men se till att det går att renovera och torka ut mycket fort, så 

att fukten inte hinner ställa till större skada.

Vad som går att göra handlar om en avvägning mellan hur 

dyrt och hur bra det blir. I alla händelser måste vi finna en ny 

byggnadsteknik och börja bygga nya hus så att de kan bli 

översvämmade och snabbt torka ut. 

Ett pragmatiskt sätt att bygga är att använda vattentät 

betong som är ett tätt material, och att bygga nedre botten 

med denna betong men övre våningsplan med annan teknik, 

till exempel träregelstomme. Betongvåningsplanet är då relativt 

tätt vid en översvämning (dörrar och andra öppningar måste 

tätas temporärt före översvämningen) och en skada får endast 

liten omfattning. En konstruktion av träreglar klarar inte en 

längre översvämning lika bra – den möglar fort. n

EVA FRÜHWALD HANSSON 
Universitetslektor vid Avdelningen för konstruktionsteknik, LTH

En väg är att vara 
beredd att låta vattnet 
översvämma huset.N

ärhet till vatten höjer värden på bostadsområden 

och på rätt ställe är vatten en fantastisk tillgång. 

Men som bland annat Köpenhamn och Malmö fått 

erfara under stora skyfall kan vatten också vara ett 

gissel för staden. 

När det, som i Malmö augusti 2014, regnar 100 millimeter på 

några timmar har avloppssystemen inte en chans att hantera vat-

tenmängderna, och detta leder ofrånkomligt till översvämningar. 

Skyfallshantering är ingen VA-fråga utan en samhällsfråga. Och 

skyfallen är här för att stanna – de är oberäkneliga och kost-

samma. De drabbar samhället men de orsakar också lidande 

för individen.

Nybyggda områden är ofta anpassade till ett förändrat klimat 

och klarar därmed skyfallen bättre. Utmaningen är alla äldre 

bostadsområden. En nyckelfråga i det här sammanhanget är 

det inte finns någon som i strikt juridisk mening är ansvarig 

för att i efterhand klimatanpassa äldre bostadsområden där i 

genomsnitt 70 procent av marken består av kvartersmark och 

övriga 30 procent är allmän platsmark. Det vore önskvärt med 

en tydligare juridisk ansvarsfördelning mellan olika intressenter, 

men vi hinner nog inte vänta på den typen av tydlighet. Vi 

måste börja agera nu och vi måste arbeta tillsammans – och 

alla kan göra något. 

Nu utmanas alla processer i hela staden, och den i kronor 

räknat dyraste vägen är att inte göra något. Kommunikation 

och kunskap är en nyckelfråga, och rätt hanterat kan arbetet 

med att förebygga översvämningar ge en mer attraktiv stad. 

Villaägare kan till exempel fundera över om uppfarter måste 

vara stensatta, och när en gata eller väg anpassas för att 

begränsa hastigheten kan den också anpassas för att fördröja 

vatten för olika regntillfällen. 

Även om vi står inför en enorm utmaning är det hoppfullt att 

så att många aktörer idag visar vilja att medverka och utveckla 

en beredskap för att hantera ett förändrat klimat. n

HENRIK ASPEGREN 
Adjungerad professor vid Institutionen för kemiteknik, LTH,  

och vice Förbundsdirektör för VA Syd

Nu utmanas alla processer 
i hela staden, och det 
dyraste alternativet är att 
inte göra något.

u Forts. Samling kring klimatsäker stad
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D
en som tänker i termer av framtida klimatsäkra energieffektiva 

byggnader ser att byggnadskonstruktioner och -tekniker som 

tidigare fungerat väl inte är lika självklara. Gamla tumregler gäller 

inte längre. 

Ser vi på ytterväggar måste vi ta hänsyn till att de i ett framtida klimat 

kommer att utsättas för kraftigare vindar i kombination med ökade neder-

bördsmängder. Vikten av fungerande luftspalter bakom det yttre fasadma-

terialet ökar. 

Luftspalter som är ventilerade, dränerande och tryckutjämnande ökar på 

ett förhållandevis billigt sätt fuktsäkerheten i ytterväggar. De problem vi idag 

ser med exempelvis enstegstätade fasader – det vill säga fasader som inte 

har denna typ av luftspalt – kommer sannolikt att öka. Vi kan inte bygga 

absolut tätt, ett visst läckage genom det yttre fasadskiktet då det utsätts för 

slagregn måste vi räkna med och dimensionera för. 

Grundläggning med platta på mark med underliggande värmeisolering är 

idag förhållandevis fuktsäker, till skillnad från till exempel uteluftventilerade 

krypgrunder. Detta bygger på att temperaturskillnaden över värmeisoleringen 

är tillräckligt stor, vilket ger en lägre relativ fuktighet på den varma sidan. Ökar 

utomhustemperaturen ökar också marktemperaturen, något som minskar 

temperaturskillnaden och därmed även fuktsäkerheten i konstruktionen. 

Om risken för återkommande översvämningar är stor i ett område kanske 

man ska överväga annan typ av grundläggning, till exempel den på plintar.

Vindsutrymmen som energieffektiviseras genom ökad värmeisolering i 

vindsbjälklaget gör utrymmet kallare, och risken för fuktskador ökar därmed. 

Varm fuktig luft från bostadsutrymmet kan läcka genom otätheter och 

transporteras upp till det kalla vindsutrymmet – och skapa problem med 

fukt och mögelskador. 

Ökade regnmängder och vindstyrkor ökar risken för läckage och därmed 

kraven på att konstruktionen ska kunna torka ut snabbt. Troligtvis kommer vi 

inte alltid att klara fuktsäkerheten med enbart konstruktiva åtgärder i dessa 

utrymmen om vi inte använder oss av någon typ av smart ventilation – en 

ventilation som går igång då det finns en uttorkningspotential och som 

visserligen kostar energi men förebygger fukt och mögel. 

Generellt kan man säga att konstruktioner som idag är fuktkänsliga ofta 

blir ännu känsligare om man ökar värmeisoleringsgraden. De scenarier som 

finns för vårt framtida klimat pekar mot ökad fuktkänslighet och därmed 

större risk för fuktskador. 

Detta innebär inte att vi ska sluta bygga energieffektiva byggnader, men 

att kunskapen att hantera fuktsäkerheten måste öka bland dem som ritar, 

konstruerar och bygger framtidens byggnader. Här krävs samverkan mellan 

forskning, industri och beslutsfattare. n

JESPER ARFVIDSSON 
Professor i Byggnadsfysik, prefekt vid Institutionen  

för bygg- och miljöteknologi, LTH

Detta innebär inte att vi ska sluta 
bygga energieffektiva byggnader, 
men att kunskapen att hantera 
fuktsäkerheten måste öka.
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Intelligenta ytor på tapeten
Under LTH-forskarnas morgonmöte föddes den kanske något extrema idén att täcka alla 
väggar i ett rum med antenner, så att mobilmaster blir överflödiga. Nu räknar laget för att 
se hur tekniken kan öka kommunikationstakten.

F
rågorna för Ove Edfors, professor 

i radiosystem vid LTH, har i grund 

och botten alltid varit varför 

saker fungerar – och varför de 

inte gör det. 

Vetgirigheten ledde honom till Luleå 

Tekniska Högskola – och idag är han en 

av LTH-forskarna bakom ett världsrekord i 

5G-teknik, som är morgondagens mobil-

teknik.

Efter en sådan framgång för forskarla-

get var det enligt Ove Edfors dags att ge 

sig hän och göra något som är ännu mer 

utmanande: 

– Vi på LTH var tidigt ute och ligger 

långt framme när det gäller massiv mimo-

tekniken, som enkelt förklarat handlar 

om att sätta en massa antenner på en 

mobilmast. Vi ville gå vidare och göra 

något roligt av vårt världsrekord i spektru-

meffektivitet, och då uppstod under ett 

morgonmöte idén att täcka inte bara en 

platta utan hela den byggda miljön med 

antenner, så att både basstationer och 

mobilmaster blir överflödiga.

Enligt Ove Edfors går det att få fram 

roliga egenskaper om det går att bygga 

antennklädda väggar som ”intelligenta 

ytor”.

– Vi är fortfarande i ett väldigt teo-

retiskt skede, men vi kan räkna på hur 

det skulle se ut om vi lyckas. Bättre 

kommunikation, nya larmsystem och 

medicinska applikationer kan det till 

exempel bli fråga om. Den intelligenta 

ytan lyssnar på den mänskliga kroppen, 

vi kan exempelvis sänka ljudet med gester 

eller få reda på hur människan andas och 

hur hjärtat slår – viktigt för äldre som kan 

ramla i hemmet.

En fördel med att tekniken är radio-

baserad är att det på grund av den låga 

frekvensen går att bygga billig och flexi-

bel elektronik, menar Ove Edfors.

Forskarna har räknat på ett exempel där Globens innertak 
täcks med en fyra gånger fyra meter stor massiv mimo-platta.  

FOTO: COPYRIGHT STOCKHOLM LIVE
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– Men som sagt, det här är fortfarande 

teoretiskt eftersom det kräver nya typer 

av elektriska komponenter och beräk-

ningssystem. Ytan måste åtminstone 

delvis fungera som en utspridd dator på 

det sättet att den ska kunna konfigurera 

och ställa in sig själv.

Hur tänker forskarna kring integritets-

aspekterna?

– Den här tekniken kan se under 

bordet, men den är radiobaserad och 

därför inte ett lika stort hot mot per-

sonliga integriteten. Radiovågor ger ju 

en bild med sämre upplösning, så det 

går inte att känna igen personer som på 

fotografiska bilder från dagens larm- och 

övervakningskameror.

Och när det gäller frågan som många 

lär ställa sig – är det inte en ”farlig” tek-

nik, med hög strålning? 

– Nej, vi kommer inte att bli grillade. 

Massiv mimo-tekniken innebär att hundra 

antenner ger en hundradels signalstyrka. 

Med andra ord, det blir inte hundra gång-

er så hög strålning, utan hundra gånger 

lägre. Ju större yta som täcks av antenner, 

desto svagare radiosignaler. Med en hel 

vägg blir det förstås riktigt låga nivåer. 

Vid universitetet i Berkeley, Kalifornien, 

pågår ett arbete för att låta baksidan av 

en tapet fungera som en intelligent yta, 

och LTH-forskarna samarbetar idag med 

belgiska forskare som tar fram moduler 

som kan klä in ett rum enligt samma 

princip. 

Ove Edfors berättar att beräkningarna 

landar i att kommunikationstakten i fall 

där det finns många samtidiga använ-

dare kan öka kraftigt – antalet samtidiga 

tittare ska kunna öka mer än 10 000 

gånger.

– Vi räknade på ett exempel där Glo-

bens innertak täcks med en fyra gånger 

fyra meter stor massiv mimo-platta. När 

alla i Globen samtidigt försöker använda 

sina smarta telefoner för att till exempel 

se en sporthändelse i repris, då behöver 

enorma mängder data överföras.

Räkneexempel är inte detsamma som 

att bygga intelligenta ytor i verkligheten. 

Men om forskarna lyckas förverkliga en 

tiondel av vad beräkningarna visat har de 

ökat kapaciteten mer än 1 000 gånger. 

– Så intelligenta ytor har en enorm 

potential samtidigt som det är oerhört 

svårt. Och det är väl det som lockar. Kon-

ceptet är väldigt kul, att gå från en platta 

i A3-storlek, till en hel tapet, ett helt rum. 

Jag tror att vi kan ta ett stort kliv vidare.

TIINA MERI

FAKTA MASSIV MIMO

Professor Ove Edfors.  

FOTO: TIINA MERI

Den 
intelligenta 
ytan lyssnar på 
den mänskliga 
kroppen. 
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Framtidens 
problemlösare 
är på besök
Projektledning, rita ett glas i CAD 
och programmera legorobotar. Det 
fick en klass från Internationella 
Engelska Skolan i Lund ägna sig 
åt under en halvdag på företaget 
Knightec. 

I våras tävlade klassen i den skånska åttondelsfinalen 

i Teknikåttan – en tävling i teknik och naturvetenskap 

som vänder sig till elever i årskurs åtta i Sverige – då de 

utsågs till vinnare av studiebesöket.

Knightec är ett konsultföretag inom ledarskap och 

teknik med kontor bland annat i Lund.

Den här sortens möte ger företagen möjlighet att 

få nya generationers syn på framtidens problem och 

utmaningar samt möta framtidens arbetskraft. Samtidigt 

får eleverna tidigt en förståelse för teknikbranschen.

TEXT: SARA HÄNGSEL
FOTO: HÅKAN KOGG RÖJDER

34 LTH-NYTT | 2017/2018

LTH I BILD



Teknikåttans domare utsåg tillsammans 
med en representant från Knightec 
dåvarande klass 8C från Internationella 
Engelska Skolan i Lund som vinnare av 
en halvdag på företagets Lundakontor. 
Idag går eleverna i årskurs nio och är 
uppdelade i nya klasser, men återför-
enades för en dag i teknikens tecken. 

35LTH-NYTT | 2017/2018

LTH I BILD



36 LTH-NYTT | 2017/2018

LTH I BILD



FOTO: XXXXXX XXXXXXXX

Mytomspunnen 
teknologi  
visade upp sig 
Som en del av Lunds universitets 
350-årsjubileum höll Olaf Diegel, 
professor vid Institutionen för 
designvetenskaper, ett föredrag om 
3D-printing följt av ett öppet hus 
i 3D-printlabbet.

Olaf Diegel (på bild längst ned till höger) pratade bland annat 

om tre vanliga myter om denna omtalade teknologi:

u Myt 1. Alla hem har snart en 3D-printer. Ja, visserligen. 

Men de kommer främst att användas för mindre hobbyprojekt.

u Myt 2. 3D-printern i ditt hem kommer att vara lika bra som 

de i industrin. Nej. Det kommer snarare vara som en leksaks-

variant av en bil jämfört med en riktig bil.

u Myt 3. Att 3D-printa är enkelt och smidigt – skriv bara ut 

så är du klar! Nej. 3D-printing kräver en stor mängd både 

för- och efterarbete.

TEXT: SARA HÄNGSEL
FOTO: HÅKAN KOGG RÖJDER

Fullt hus när dörrarna 
till 3D-printlaboratoriet 
på IKDC öppnades upp 
för intresserade. 
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L
ängst in i en av de enorma hanga-

rerna på Ljungbyhed står brickor 

med landgångar på dukade bord. 

Ett femtiotal personer – blandade 

åldrar, mest män – samlas runt rostbiff-

smörgåsar och lättöl medan småpratet 

stiger och studsar mellan det välvda taket 

och betonggolvet. Det är terminsstart och 

invigning av den nya utbildningen ”Kom-

mersiell drönaroperatör”.

– Det här yrket, det blir en riktig heli-

kopterdödare. Det kommer att anses som 

miljö- och kapitalförstöring att flyga heli-

kopter när en drönare kan göra samma 

uppdrag till en tiondel av priset, säger 

Janne Österwall som sökt sig till utbild-

ningen efter att i flera år ha arbetat som 

yrkesofficer och helikopterpilot.

– Men till att börja med är det här 

förbannat skoj, säger han.

Janne Österwall tillhör en av de mer 

erfarna av de sammanlagt 35 antagna 

studenterna. Men känslan av att bryta ny 

mark är påtaglig hos många, liksom det 

nästan pojkaktiga teknikintresset.

En som vurmar för tekniken och som 

också kommer att fungera som gästlärare 

på utbildningen är Rudolf Tornerhjelm 

som driver godset Vrams Gunnarstorp 

med stora skogs- och lantbruksarealer. 

Han sätter smörgåstallriken åt sidan och 

plockar fram sin telefon.

– Titta här. Den här kartan består av 

Pilot på distans
Drönare håller på att bli en angelägenhet för fler än militären och 
leksaksindustrin. På Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed startar nu 
Sveriges – och kanske världens – första utbildning för drönaroperatörer.

Rikard Tyllström demonstrerar sin drönare som kan ta högupplösta flygbilder vid filminspelningar. FOTO: KENNET RUONA
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600 drönarbilder som satts ihop på fem 

minuter. De ljusgröna fälten behöver vat-

ten. Lila fläckar tyder på övergödning. 

På det här sättet kan jag hushålla med 

gödningen, säger han och bläddrar fram 

en annan bild i telefonens drönarapp.

– Vet du vad de här röda fläckarna är? 

Jo, det är rådjur som drönarens värmeka-

mera fångat på natten. På det sättet kan 

jag exempelvis hitta skadat villebråd. Men 

värmekameran kan också användas för 

eftersök av försvunna människor.

Jordbruket är bara en av flera näringar 

som drönartekniken förväntas förändra. 

Annat kan handla om att mäta snödjup 

i fjällområden eller samla information 

om trafik i storstad. Men framförallt 

gäller ”endast fantasin sätter gränser”-

principen – branschen är så ny att den 

knappt finns. Därför kommer de flesta 

studenter efter utbildningen förmodligen 

att starta eget.

Det knastrar till i en mikrofon och 

Tommy Magnusson, utbildningsledare 

på Ljungbyhed tar till orda:

– Välkomna allihop! Idag skrivs flyghis-

toria. Det här är den första utbildningen i 

sitt slag. Och behovet är jättestort.

Eftersom regelverket inte är färdigut-

vecklat samverkar Ljungbyhed Air med 

lagstiftare från såväl Sverige som EU, 

berättar han. Vilka väjningsregler ska gäl-

la? Särskild belysning? Hur ska drönare 

och annan luftfart dela på luftrummet?

Efter mat och mingel blir det förevis-

ning av drönare. Gråa moln hänger tungt 

över Skäralids blågröna kullar som tonar 

bort i horisonten. På asfalten står ett 

långbord med drönare. Till utseendet 

påminner de om hobbyaffärernas, men 

vi som vandrar runt borden får av dess 

ägare lära oss att såväl tillbehör – kame-

rorna – som ”innanmäte” – mjukvaran 

– är betydligt skarpare.

En flerarmad sort visar sig användas vid 

filminspelningar som kräver tre personers 

medverkan i realtid: en som flyger, en 

som ställer in bild och den tredje som 

ställer in bländare och skärpa.

Lite längre bort står ett antal större 

varianter startklara. En av dem, som 

närmast är att likna vid en förkrympt 

helikopter ska snart visas upp av tillver-

karen CyboAero. Eftersom den kan flyga 

längre sträckor än batteridrivna model-

ler, kan den styras ”out of sight” för att 

bland annat bevaka kuster och upptäcka 

smuggling.

En orsak till att drönartekniken nu slår 

igenom på bred front är förbättrad dator-

kapacitet. En drönare kan nu självstabili-

sera sig utan att fara runt som en hal tvål 

i luften. Det berättar Johan Bergström 

som är lektor i riskhantering och som fått 

i uppdrag av LTH:s rektor Viktor Öwall att 

aktivera flygforskningen igen. Efter 2011, 

då Sydney Dekker lämnade professuren 

vid TFHS, har universitetet inte haft en 

professor i ämnet.

– Det handlar om all möjlig forskning, 

från sensorutveckling, till säkerhets- och 

träningsfrågor, säger han.

Nu smattrar tvåtaktsmotorn och propel-

lerbladen fäktar i den kyliga septemberluf-

ten. Drönaren lyfter som en yrvaken insekt.

– Åh kolla, säger någon. Vad vackert!

KRISTINA LINDGÄRDE 

FAKTA  
DRÖNARUTBILDNINGEN

Titta den flyger! Flera drönare visades upp vid 
invigningen av den nya drönarutbildningen i 
Ljungbyhed. FOTO: KENNET RUONA

Det här yrket 
blir en riktig 
helikopterdödare. 
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Spenat utan nitrat

Vilka föräldrar och barn har inte hört att man blir stark av spenat? 

Men för bland annat riktigt små barn – och barnmatsindustrin – är 

nitratet i spenaten en begränsande faktor.

Liyana Yusof, doktorand i livsmedelsteknik, har utvecklat en metod 

med vilken metabolismen (ämnesomsättningen) i spenatbladen ändras 

så att nitratet bryts ned.

– Genom att lägga bladen i sockerlösning och sedan vakuumbe-

handla dem, tränger sockermolekylerna in i bladen och stimulerar dess 

metabolism så att nitratet minskar, säger Liyana Yusof.

Studierna av spenatens metabolism har utförts i ett samarbete med 

handledaren Federico Gomez, livsmedelsteknik och Allan Rasmusson, 

växtfysiolog vid biologiska Institutionen, Lunds universitet.

KRISTINA LINDGÄRDE

Spenat är nyttigt, men rekommenderas inte till spädbarn på grund 
av sitt nitratinnehåll. En ny avhandling från LTH visar att det går 
att minska halten av nitrat med upp till 70 procent – och dessutom 
förlänga hållbarheten. FOTO: KRISTINA LINDGÄRDE

Så ofattbart snabbt frigörs en elektron från en atom ...

Forskare från Lund, Stockholm och Göteborg 

har i en världsunik mätning klockat tiden för hur 

lång – eller snarare kort – tid det tar för en elek-

tron att slitas loss från en atom. Resultatet, som 

publiceras i Science, är 0,000 000 000 000 000 1 

sekunder, eller 10 miljarddelar av en miljarddels 

sekund. Forskarnas tidtagarur är extremt korta 

ljuspulser. Metoden kan på sikt ge nya inblickar i 

några av naturens mest grundläggande proces-

ser, är förhoppningen.

– När ljus träffar atomen tar elektronen åt 

sig av ljusenergin. Ett ögonblick senare frigörs 

elektronen från atomens bindande kraft. Det 

här fenomenet, som kallas fotojonisation, är 

en av fysikens mest fundamentala processer 

och blev först teoretiskt kartlagd av Albert 

Einstein som också blev tilldelad Nobelpriset 

i fysik år 1921 för just detta, säger Marcus 

Isinger som är doktorand vid fysiska institu-

tionen och förste författare. 

Den nya mättekniken kringgår den begräns-

ning som en av kvantfysikens upphovsperso-

ner, Werner Heisenberg, formulerade 1927. 

Enligt ”Heisenbergs osäkerhetsprincip” 

går det inte att samtidigt veta en elektrons 

fart och plats i rummet. Eller att samtidigt 

bestämma energi och tid. Men nu visar de 

svenska forskarna att det visst är möjligt.

KRISTINA LINDGÄRDE

Vicerektor vill nå ut – och locka hem

Charlotta Johnsson, lektor på Institutionen för reglerteknik, har under året 

utsetts till ny vicerektor för Samverkan och Innovation på LTH. Hon efterträder 

Annika Olsson, som vid årsskiftet började som rektor för Campus Helsingborg.

Enligt Charlotta Johnsson är samverkans- och innovationsuppdraget viktigt 

av flera anledningar. Arbetet ska exempelvis mynna ut i att LTH når ut i 

samhället med mer forskning och idéer från forskare och studenter, och 

helst ska LTH också locka alumner och andra inom industrin att återvända 

för att bygga på sina kunskaper i ett livslångt lärande.

– För mig är det viktigt att jobba ihop med externa företag men också 

internt, med Teknologkåren och institutionerna, eftersom vi behöver ett gott 

samarbete med studenter och forskare. Det finns många samverkans- och 

innovationsfrågor som är både angelägna och roliga att jobba med, säger 

Charlotta Johnsson. 

Förlängt för LTH:s ledning

I slutet av september 2017 hölls val av rektor, pro-

rektor och styrelse för LTH – och efter att valresultatet 

lämnats över till Lunds universitet beslutade rektor 

Torbjörn von Schantz att utse Viktor Öwall och Annika 

Mårtensson för en ny mandatperiod.

I enlighet med Arbetsordning för Lunds universitet 

fattar universitetets rektor beslut om dekan och prodekan 

för LTH efter förslag genom val. På samma sätt utsätts 

även externa ledamöter i fakultetsstyrelsen. 

Universitetet har beslutat att för LTH för perioden 

2018–2020 utse professor Viktor Öwall till dekan (eller 

rektor) och professor Annika Mårtensson till prodekan 

(prorektor).

Styrelseproffset Charlotta Falvin fortsätter som 

extern ledamot och ordförande i fakultetsstyrelsen 

för LTH. 

Anders Berglund, styrelseordförande vid Infrasight 

Lab AB, och Jerry Bengtson, VD vid AB Tetra Pak, har 

utsetts till externa ledamöter i fakultetsstyrelsen.
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Stärkt läge för solteknik

Sol Voltaics i Lund utvecklar nanotrådar som överförs till en oge-

nomskinlig plastfilm – en film som draperas över befintliga kiselba-

serade solceller för att öka deras effektivitet med upp till 50 procent.

Företaget har i en rekordstor finansieringsrunda samlat in 21,3 

miljoner dollar – omkring 180 miljoner kronor – för att kunna 

marknadsföra produkten SolFilm som alltså lovar att öka solcellers 

verkningsgrad. 

Sol Voltaics finns i Active Biotech-huset i Lund och sysselsät-

ter omkring 50 personer. Efter den senaste finansieringsrundan 

har företaget tillräckligt med kapital för att kommersialisera sin 

effektivitetshöjande teknik för solmarknaden – och fokus ligger 

framgent på att få till stånd massproduktion, resonerar VD Erik 

Smith i ett pressmeddelande.

Sol Voltaics grundades 2008 av Lars Samuelsson som är profes-

sor vid Fasta tillståndets fysik vid LTH och även grundat NanoLund.

Med sikte på Sydamerika

Lundabaserade Watersprint har tagit fram produkter som 

bygger på ett patent där vatten renas med en kombination av 

LED-genererat UV-ljus och nanoteknik. Produkter finns av olika 

slag – från ett bärbart vattenreningssystem som kan användas i 

fält till varianter som kan installeras i duschledningen eller under 

vasken.

Bolaget har vunnit en upphandling för att göra referensin-

stallationer i Bolivia, med finansiering från Tillväxtverket, och 

VD Pete Andersen hoppas att detta ska öppna dörren till den 

sydamerikanska marknaden.

Watersprint finns på Medicon Village i Lund och har idag en 

handfull anställda. 

Grundarna Kenneth M Persson, professor vid Avdelningen 

för Teknisk vattenresurslära på LTH, och Ola Hansson, tidigare 

utvecklingschef vid Kemira, är huvudägare av Watersprint.

Forskarbriljans,  
jämställdhet och mångfald

Lise Meitner, känd för att aldrig ha tilldelats Nobelpriset trots att 

hon var den första forskaren att förklara atomklyvningsprocessen, 

kämpade för att ens få lov att vara en del av akademin.

Lise Meitner-professuren vid LTH – ett initiativ som går tillbaka 

till 1999 – är ett exempel på det arbete som bedrivs för att LTH ska 

attrahera de bästa talangerna och vara en plats för jämställdhet 

och mångfald.

Den 8 december hålls ett första gemensamt seminarium med 

syfte att uppmärksamma LTH:s briljanta forskning och att utvärde-

ra själva Lise Meitner-professurens verkan och framtid. Modererar 

gör komikern, programledaren och teknikambassadören Karin 

Adelsköld, som också är hedersdoktor vid LTH.

Genom gästprofessuren bjuds framstående forskare till fakulte-

ten för att under en tid bedriva forskning och stå som förebilder 

för yngre forskare, lärare och studenter. Sammanlagt är idag nio 

Lise Meitner-professorer verksamma vid LTH. 

MARIA ALWÉN

FAKTA LISE MEITNER

Raps blir färs och filéer 
för veganer

Resterna från rapsoljetillverkning blir idag djurfoder, men 

livsmedelsforskare vid LTH har upptäckt att denna rest innehåller 

viktiga och för vegetarianer svårfångade essentiella aminosyror 

– och därför också borde hamna 

på våra egna tallrikar. Forskarna 

utvecklar nu ett livsmedel av res-

terna som på sikt kan utmana soja 

och quorn i frysdisken.

– När jag och mina kollegor Mari-

lyn Rayner och Ingegerd Sjöholm 

började kolla på varför rapsresten 

inte användas som människoföda 

sa vi till oss själva: ”Antingen är vi 

dumma eller så är vi något stort 

på spåren”, berättar Karolina Öst-

bring, livsmedelsforskare vid LTH.

En möjlig förklaring till att raps-

massan tidigare ansetts olämplig som människoföda är att den 

innehåller ämnet glukosinolat.

– Men vi är ganska övertygade om att det idag går att filtrera 

bort glukosinolatet. 

I projektet samarbetar forskarna med odlare. Också industrin 

har visat intresse.

– Odlarna är så klart intresserade av att utnyttja det de skördar 

så långt möjligt. Om bonden kunde sälja pressresterna som råvara 

till nya produkter skulle försäljningspriset öka. Det blir en win-

win-situation där vi utnyttjar jordens resurser bättre samtidigt 

som vi förbättrar ekonomin och slipper importera så mycket soja.

Om allt går som planerat kan den nya livsmedelsprodukten 

finnas på marknaden inom några år. 

KRISTINA LINDGÄRDE

Karolina Östbring  

FOTO: KENNET RUONA
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Här har du  
professorns kylskåp
Välkommen att kika in ett väl valt kylskåp för att lära mer om hållbarhet och hur vi kan 
minska matsvinnet. I Sverige kastas 25 procent av all mat vi köper, och en del av svinnet 
är en följd av att förpackningen inte håller måttet. Men vad är en bra förpackning?

A
nnika Olsson är professor 

i förpackningslogistik vid 

Designvetenskaper, LTH. 

Hon forskar om förpack-

ningar och förpackningsutveckling för 

ett hållbart samhälle och vet vad som 

utgör ett bra emballage.

− Man kan säga att en bra förpack-

ning skyddar sitt innehåll, är enkel att 

använda och bidrar till att vi kastar 

mindre mat. Men det kan också vara en 

förpackning som är anpassad efter mål-

gruppen. Ett singelhushåll har helt andra 

matbehov än en storfamilj – och därmed 

helt andra förpackningsbehov. En annan 

viktig aspekt hos en bra förpackning är 

att den är gjord av ett hållbart material, 

i en miljövänlig och ansvarsfull process.

Vilka förpackningar finns i ditt 
kylskåp?

− Med utflugna barn och ett rätt så 

litet hushåll lägger jag hellre pengar på en 

liten förpackning keso än en stor. Kastad 

mat är ett större problem för miljön än 

materialet från en förpackning. Även om 

den lilla är dyrare per kilo så känns det 

dumt att köpa billigt för att sedan slänga.

Gurka i plast eller oförpackad 
gurka?

− Jag väljer alltid gurkan som är 

förpackad i plast. Den håller betydligt 

längre än en oförpackad, vilket leder till 

mindre matsvinn. Plasten runt gurkan är 

mindre klimatpåverkande än matsvinnet 

i sig – något som många inte känner 

till idag.

Senap finns i burk och i flaska. 
Vilket föredrar du?

− En burk är lättare att tömma på inne-

håll än en flaska. Vi kan faktiskt förlora 

upp till 10–15 procent av en vara när vi 

kastar en flaska vars innehåll vi inte fått ut. 

Så jag försöker välja glasburkar framför 

plastalternativ. Glasburken är dessutom 

återvinningsbar många gånger om.

Kan man se om en förpackning är 
ett bra miljöval?

− Sedan 2015 gäller KRAV-märkning-

en inte bara innehållet utan också för-

packningen. KRAV-märkningen berättar 

att förpackningen är gjord av förnyelse-

bar råvara och att det inte finns onödiga 

kemikalier i materialet. Tomaterna här, 

till exempel, ligger i ett papptråg som är 

producerat i ett ansvarsfullt skogsbruk 

där man inte skördar mer än vad som 

hinner växa upp. 

Det syns inga konservburkar i ditt 
kylskåp, är det ett medvetet val?

− Ja, i högsta grad. Konservburken är 

i och för sig bra, den kom på 1700-talet, 

men den är inte en särskilt miljövänlig 

förpackningsvariant. Metallen är inte 

biologiskt nedbrytbar, burken är energi-

krävande att framställa och den går inte 

att återförsluta. Inte förrän på 2000-talet 

har konservburken börjat ersättas av en 

kartongbaserad lösning.

Om du blickar framåt, vad ser du 
på förpackningsfronten?

− Förpackningen är oerhört viktig för att 

vi ska kunna distribuera mat och vatten till 

de delar av världen som inte har tillgång 

till butiker och råvaror, och som saknar 

förutsättningar att rena sitt dricksvatten. 

Jag tror att vi kommer få se fler innovativa 

förpackningslösningar för sådana syften. 

Men jag önskar att innovationstakten hade 

varit ännu högre än den är idag.

JESSIKA SELLERGREN

FAKTA FÖRPACKNINGSSKOLA MED ANNIKA OLSSON

u

u

FOTO: KENNET RUONA
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Kastad mat är  
ett större problem 
för miljön än 
materialet från en 
förpackning.

FOTO: ERIK ANDERSSON

ANNIKA OLSSON 
Professor i förpackningslogistik
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Fiskmjöl och sojaprotein som idag importeras 
från framförallt Sydamerika och resulterar 
i stort koldioxidavtryck kan med fördel 
ersättas. Mohammad H A Ibrahim är en av de 
forskare som identifierat och finjusterat en 
bakteriestam som kan spjälka normalt sett 
svårtillgängliga proteiner.
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Dumpade 
fågelfjädrar 
omvandlas till mat
Årligen dumpas miljontals ton fågelfjädrar från slakterier till  
ingen nytta. I framtiden kanske vi istället kan tillvarata proteinet 
i fjädrarna – för att äta det.

F
orskare i bioteknik vid LTH har 

identifierat och förfinat en mik-

roorganism som förmår omvandla 

olika former av organiskt avfall 

till produkter för exempelvis mat, foder 

och kosmetika. Satsningen har nu fått 

finansiering för att omvandla fjädrar till 

djurfoder, men på sikt kanske de också 

hamnar på våra tallrikar.

– Om vi fortsätter att slita på jordens 

resurser och spotta ut avfall i samma 

takt som idag behöver vi 1,6 planeter 

för att klara oss. Men vi har bara en 

jord. Därför måste vi hitta nya, smarta 

och kreativa sätt att återanvända avfall 

i större utsträckning, säger Rajni Hatti-

Kaul, professor i bioteknik.

Hungriga mikroorganismer kan vara 

en del av lösningen. Tillsammans med 

forskaren Mohammad H A Ibrahim har 

hon identifierat och finjusterat en bakte-

riestam som kan spjälka de normalt sett 

svårtillgängliga proteinerna i fjädrarna till 

mer behändiga – och ätbara – aminosyror.

– Som djurfoder kan de ersätta fiskmjöl 

och sojaprotein som idag importeras från 

framförallt Sydamerika och resulterar i 

stort koldioxidavtryck, säger Mohammad 

H A Ibrahim.

Fördelen med dessa mikroorganismer 

– som isolerades på en liten hönsgård i 

Egypten – är att inga kemiska tillsatser 

behövs, vilket är bra både för miljön och 

ur ett kostnadsperspektiv. Omvandlings-

graden är hög; ett kg fjädrar blir 900 

gram protein. Allt protein i fjädrarna 

används.

Allt slags slakteriavfall, exempelvis 

fiskfjäll, kan mikroorganismerna hantera, 

men i första steget riktar forskarna in sig 

på att föra fågelfjädrar tillbaka i kretslop-

pet. Idag slängs fjädrar i mängder.

Forskarna har validerat metoden i 

laboratoriemiljö. I labbet finns en så kall-

lad hydrolysprocess där fjädrar ”smälts” 

ner till en smet; ett proteinhydrolysat av 

mindre kedjor peptider och aminosyror.

Det som behövs framöver är att proces-

sen utvecklas för att öka produktiviteten 

och skala upp den. Slutprodukten ska 

också utvärderas och i slutet av 2018 för-

väntas metodiken vara färdigutvecklad.

För att kunna omvandla forskningen 

till användbara produkter har forskarna 

bildat ett bolag, Bioextrax, med säte på 

Kemicentrum i Lund. Verksamheten har 

fått finansiering från bland andra Nordic 

Innovation och Sten K Johnsons Stiftelse.

KRISTINA LINDGÄRDE

FOTO: KENNET RUONA

45LTH-NYTT | 2017/2018



Arbetets tid och rum  
luckrades upp

Digital teknik ger oss möjligheten att arbeta på flera platser och kombinera arbete med 
familjeliv. Men det gränslösa arbetslivet – med arbete under kvällar och helger – leder inte 
med automatik till att vi förväntas vara färre timmar på kontoret.

F
rågan om hur digitaliseringen påverkar vårt arbete, och 

hur framtidens hållbara arbetsliv ser ut, måste upp på 

bordet, anser Calle Rosengren som är universitetslektor 

vid Ergonomi och aerosolteknologi på LTH och var en av 

talarna under Digital Society Symposium som hölls i Lund under 

året och var del av universitetets 350-årssfirande.

Enligt Calle Rosengren visar forskningen att omkring 30 

procent av arbetstagarna i Sverige ofta tittar på sin e-post 

under kvällar och helger. Digitala verktyg och hjälpmedel 

har, är hans slutsats, på många håll införts utan uttalade, 

tydliga riktlinjer och utan att konsekvenserna blivit tillräckligt 

genomlysta. 

Varför är det viktigt att skärskåda det digitaliserade 
arbetslivet? 

– Mot slutet 1990-talet skedde en snabb ökning av de psy-

kosocialt betingade sjukskrivningarna. Då, under en period då 

arbetets tid och rum luckrades upp, sades det att mer frihet 

och flexibilitet skulle ge friskare arbetstagare. Samtidigt blev 

det tydligt att det gränslösa arbetslivet också innebar risk för 

ökad stress och minskad återhämtning. 

– På ett allmänt plan kan man säga att den digitala utveck-

lingen och möjligheten att arbeta hemma inte alltid leder till 

lägre förväntningar på anställda att befinna sig på arbetsplatsen 

under arbetstid. Samtidigt är det tydligt att många förväntas 

vara tillgängliga och svara på exempelvis mejl utanför arbets-

tiden. Det tycks också finnas skillnader mellan generationer i 

synen på när och var arbetet kan bedrivas.

Hur skapas hälsa i det gränslösa arbetslivet? 
– Dels krävs det, om vi ska jobba friare och inte hela tiden vara 

på kontoret eller arbetsplatsen, att arbetsuppgiften är tydligt 

definierad och att det står klart vilka befogenheter vi har och 

vilka tidsramar som gäller. Vårt arbete och de här ramarna måste 

följas upp regelbundet av arbetsgivaren. För om ramarna och 

det förväntade resultatet inte är tydligt för den anställda uppstår 

en potentiellt gränslös situation, och en grogrund för konflikter. 

Är alla forskare överens om vikten av tydliga ramar? 
– Det vågar jag inte säga, men idag finns mycket mer forsk-

ning kring arbetslivets gränser än för låt säga 20 år sedan, och 

idag finns stor medvetenhet kring vikten av återhämtning. Vi 

vet att stress inte är skadligt under begränsade perioder och om 

goda möjligheter till återhämtning finns. Då går kortisol- och 

adrenalinnivåerna ner igen. 

Kan du själv leva som du lär? 
– Jo, jag har blivit lite bättre på att upprätthålla vissa ramar 

för hur och när jag arbetar. 

 Är du motståndare till hemarbete? 
– Nej … 

Vem ska diskutera riktlinjer för distans- och 
helgarbete? 

– Det är väl klokt att börja på arbetsplatserna. Vi kan alla tala 

med kollegor och chefer. Att ta upp frågan på ett sansat sätt är väl 

en bra utgångspunkt, innan det hunnit bli konflikter och problem. 

TIINA MERI
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FAKTA CALLE ROSENGREN 

FOTO: PETER FRÖDIN

Om ramarna och det förväntade resultatet 
inte är tydligt för den anställda uppstår en 
potentiellt gränslös situation och en grogrund 
för konflikter, säger Calle Rosengren, som 
forskar kring det digitala arbetslivet.  

FOTO: KENNET RUONA
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V
isste du att vi andas in ungefär 100 

miljarder partiklar varje dag, och att 

det tar nästan 32 år att räkna till en 

enda miljard?

Christina Isaxon är forskare i aerosolteknologi 

vid Designvetenskaper på LTH, och hon använder 

ofta tankeväckande fakta när hon undervisar kring 

luftburna partiklar och hur dessa kan påverka vår 

hälsa och vårt klimat. Så gör hon för att studen-

terna lättare ska kunna hänga upp sin kunskap 

på något.

− Vi människor behöver höra lite drygt 200 ord 

per minut för att tankarna inte ska börja vandra 

åt andra håll. Men om man som talare ska vara 

När skådespelare utbildas rör man 
sig idag bort från fixeringen vid 
talang och begåvning. Det gäller att 
öva, utgå från pjäsen och sig själv. 
Skådespelarutbildningen innebär att 
om och om igen bearbeta och anpassa 
sig. Utgångspunkten är intuition och 
reflektion. Med lärarrollen förhåller det 
sig på ett likartat sätt. Skådespelarteknik 
är ett sätt för dem som inte upplevs som 
så karismatiska att ändå kunna leverera 
bra föreläsning.

Samlar fakta     för lärandet som ligger i luften

CHRISTINA ISAXON OM 
UNDERVISNING SOM UTVECKLAR

u Använd metaforer och ”fantastiska 
fakta” – häng upp kunskapen på något. 
”Visste du att dina naglar växer en nano-
meter per sekund?”

u Gör en FAQ-lista – omedelbar feedback 
– vad tycker studenterna är svårt och vad 
behöver förklaras ytterligare? 

u Lyssna. Att bli sedd och hörd är en för-
utsättning för att kunna ta aktiv del i sitt 
eget lärande. En extra vinst med att lyssna 
på studenterna är att de faktiskt är exper-
ter på att ta del av undervisning.

UPPLEVA OCH FÖRSTÅ

Tillsammans med andra forskare vid uni-
versitetet samarbetar Christina Isaxon med 
Inter Arts Center i Malmö kring ljudkompo-
sitioner. Sådana kompositioner kan kräva 
över 40 högtalare, och tillsammans ger de 
en unik tredimensionell upplevelse.

− Att använda denna typ av upplevelser 
för att förstå ett system så dynamiskt som 
luften är en hisnande tanke, säger Chris-
tina Isaxon.

Vad tar du med dig härifrån idag? 
Den frågan, ställd till studenter, har 
hjälpt forskaren Christina Isaxon 
att utveckla sin undervisning kring 
luftburna partiklar.

DAMIEN MOTTE 
universitetslektor vid Produktutveckling, Institutionen 

för Designvetenskaper, har varit engagerad i LTH:s 
Pedagogiska inspirationskonferens och bland annat 

lett samtal kring karisma i undervisning 

Att lära av teaterns värld. Skåde-
spelarprogrammet vid Teaterhög-
skolan i Malmö. FOTO: CHARLOTTE 

CARLBERG BÄRG
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Samlar fakta     för lärandet som ligger i luften
behaglig att lyssna på kan man inte säga 

mer än ungefär 140 ord per minut. Då 

gäller det att krydda budskapet med 

intressanta metaforer och fantastiska 

fakta, för att få studenternas tankar 

att röra sig i banor som är relevanta för 

ämnet, säger Christina Isaxon.

Hon ser inget egenvärde i att studen-

terna ska lära utantill – studenterna ska 

ha verklig nytta av vad de lär sig och 

förstå det större sammanhang som kun-

skaperna ska användas inom.

− Jag hoppas att kursen inte bara ska 

lära studenterna om luftburna partiklar 

utan även faktiskt få dem att växa som 

framtida yrkesmänniskor.

Christina Isaxon vill att klassrummet 

ska vara en kreativ och inkluderande 

miljö där alla får komma till tals utan att 

bli dömda av vare sig lärare eller andra 

studenter. Genom många interaktiva 

kursmoment och diskussioner får studen-

terna ta en aktiv del i sitt eget lärande.

− Diskussioner och interaktivitet gör 

det dessutom lättare för mig att fånga 

upp studenter som annars riskerar att 

försjunka i tystnad och bli varken sedda 

eller hörda, säger Christina Isaxon.

Efter varje lektion lämnar studenterna 

in anonyma lappar där de får svara på frå-

gan ”Vad tar du med dig härifrån idag?” 

Lapparna ger omedelbar feedback och 

avslöjar vad studenterna anser vara extra 

svårt att förstå, vad som skulle behöva 

förklaras bättre. 

Studenternas lappar har resulterat i ett 

omfattande FAQ-dokument där Christina 

Isaxon förklarar begrepp, sätter dem i 

ett sammanhang och motiverar varför 

studenterna behöver förstå just detta.

− Det är inte alltid lätt att identifiera vil-

ka kursmoment som kan upplevas svåra. 

När man har sysslat länge med forskning 

på avancerad nivå kan det hända att man 

tappar utifrånperspektivet. De anonyma 

lapparna hjälper mig att behålla detta 

perspektiv. Aerosolkursen har utvecklats 

otroligt mycket baserat på studenternas 

input. 

Christina Isaxon säger att hon drivs av 

att utvecklas tillsammans med studenter-

na, och hon prioriterar att vara tillgänglig 

– kontorsdörren ska stå öppen för den 

som vill diskutera eller behöver stöd.

− Det händer en hel del med en män-

niska under de fem år hon går på LTH, 

och det är ett privilegium att få vara en 

liten del av denna resa, säger hon.

JESSIKA SELLERGREN

Klassrummet som en kreativ och 
inkluderande miljö – det är ett mål för 
Christina Isaxon.  FOTO:ERIK ANDERSSON
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Ingenjörmässig  
– och med vidgad blick
Etik, skrivande, internationalisering. Två av LTH:s högskoleingenjörs-utbildningar 
bildar nu sina studenter i ingenjörsrollen ur ett icke-tekniskt perspektiv. Satsningen gäller 
programmen Datateknik och Elektroteknik med automation på LTH Ingenjörshögskolan 
i Helsingborg.

U
nder sina tre år på LTH får studenterna delta i flera 

temadagar med fokus på rollen som ingenjör och det 

som kallas ingenjörsmässighet. Det samlade namnet 

för temadagarna är Ing-dagar. Efter ett inledande 

provår görs de nu permanenta.

– Det handlar om allt som studenterna bör kunna som 

ingenjörer men som inte är tekniskt, säger Christin Lindholm, 

programansvarig för de involverade utbildningarna.

Hon berättar att momenten inom ingenjörsmässighet kan 

vara etik, skrivande och internationalisering – självklart kopp-

lade till yrkesrollen som ingenjör.

– Ing-dagarna är obligatoriska moment kopplade till kurser 

som studenterna läser. Just nu läser de datorkommunikation. 

De får då även fördjupa sig i faror och fördelar med alla digitala 

spår som människor dagligen lämnar efter sig. Inte bara vad en 

cookie är, utan vad den innebär – ur ett etiskt eller samhälleligt 

perspektiv, säger Christin Lindholm.

Marlon Abeln och Sofie Hallborn läser Datateknik. De tillhör 

den första årskullen som har haft Ing-dagarna som obligatoriskt 

inslag.

– Vi har fått ett nytt och mer seriöst perspektiv på vardagliga 

saker vi alla vet existerar men kanske inte funderar så mycket 

på. Det är en intressant inblick i vad det digitala samhället 

innebär, säger Sofie Hallborn.

Marlon Abeln säger att studenterna får ett bra komplement 

till ett annars ofta främst tekniskt fokus.

Ing-dagarna handlar om saker ingenjörer bör kunna – men som inte är av teknisk art. FOTO: HÅKAN KOGG RÖJDER
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– Dessutom får vi testa andra sätt att samarbeta som 

utvecklar vårt sätt att arbeta i grupp, säger han.

Arbetet med att fördjupa studenternas icke-tekniska 

ingenjörskompetenser har även en frivillig del: studenterna 

kan certifiera sig i ingenjörsmässighet.

– Certifieringen är frivillig och kräver extra engagemang 

utanför undervisningen. Men med tanke på den starka 

efterfrågan som näringslivet har på den här typen av 

kunskaper är det en satsning värd att göra. Det kan vara 

det som avgör om en arbetsgivare väljer att anställa person 

a eller b, säger Christin Lindholm.

SARA HÄGNSEL

Christin Lindholm. FOTO: KENNET RUONA

Verk för viljan 
att sadla om
LTH-studenter har tillverkat en mötesplats 
som bär på kärlek till cykeln – och som 
ska påminna om att ta väl vara på material 
och miljö.

Utanför Kårhuset på LTH har industridesignstudenterna 

Helena Hägg och Martin Paulsson visat upp ett verk som de 

skapat vid sidan om studierna: Sadla om – tillverkat av åter-

vunna cyklar, cykeldelar och trä. 

Studenternas installation var en del i firandet av Lunds 

universitets 350-årsjubileum och tänkt som en mötesplats 

som uppmärksammar miljövänliga färdmedel, och samtidigt 

uppmanar till ökad återanvändning av föremål och material.

Förbipasserande ombads av Helena Hägg och Martin Pauls-

son att skriva ned kreativa förslag kring hållbar stad och hållbara 

transporter. 

Många LTH-studenter påtalade vikten av växtbeklädda tak 

för biologisk mångfald och förbättrad hantering av regnvatten, 

liksom av att öka andelen solel.

När det gällde trafiklösningar förordades cykelmotorvägar 

där cyklister och fotgängare inte behöver samsas om utrym-

met, men också ett ökat användande av cykeltaxi – som enligt 

förslagslämnaren är en god extrainkomst för bland annat 

studenter. 

TIINA MERI
JESSIKA SELLERGREN

Helena Hägg och Martin Paulsson.  

FOTO: ROBERT OLSSON
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Glädjefyllt återseende i M-huset

De var 20 M-teknologer – årgång M70 

och M71 – och tillsammans reste de år 

1976 till USA, på en resa som varade i 33 

dagar och under vilken de bland annat 

fick se världens första färgkopiator på 

Xerox och utvecklingen av IBM:s storda-

torer på Stanford University. Väl tillbaka 

vid LTH i Lund satte M-teknologerna 

samman en tidning. 

Sedan denna faktainsamling och rese-

berättelse gjordes har – i stort – mer än 

40 år av radiotystnad passerat. Tack vare 

ett initiativ av Bo Svensk, Bo Nygren och 

Rolf Gustafsson kunde lejonparten av 

M-teknologerna i år återses i M-huset.

Dagen då alumnerna återsågs bjöd 

bland annat på en ESS-rundvisning och 

en föreläsning om hur forskning och 

utbildning fortskridit i M-huset sedan 

början av 1970-talet. Under mer festliga 

former firades med en jubileumsmiddag 

på Grand Hotel i Lund.

Så viktig var denna M70-71-tilldragelse, 

att den här gången reste åtminstone ett 

par av gruppens medlemmar i motsatt 

riktning – från nya hemlandet USA till 

LTH, Lund, Sverige.

TIINA MERI

Mer än 40 år har passerat – M70 och M71. FOTO: TIINA MERI

LTH Open Door öppnar upp  
för regionens företag

Nu ska det bli enklare för företag att få tillgång till LTH:s unika 

labb-miljö och utrustning. Med konceptet ”LTH Open Door” 

gör LTH olika slags faciliteter på campus tillgängliga för såväl 

startups som etablerade bolag, med förhoppningen att kunna 

bidra till att förenkla deras innovationsprocess. Initiativet lan-

seras efter årsskiftet och ses också en möjlighet för LTH att 

inleda nya samarbeten.

Charlotta Johnsson är vicerektor för samverkan och innova-

tion på LTH och den som samordnar satsningen. Hon betonar 

att samverkan mellan industri och akademi är viktig för båda 

parter. Enligt henne blir LTH Open Door ytterligare ett sätt.

– Ytterst är projektet ett bidrag till samhällsnyttan, ett slags 

”share economy-projekt”. På LTH finns utrustning och labb i 

världsklass och vi vill att dessa kommer fler till nytta.

För mer information kontakta Anna Carlsson Flinth,  

anna.carlsson_flinth@lth.lu.se

FOTO / ILLUSTRATION: GIDEON HORN
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En matematisk konstnär

F
elicia Seemann har en examen från LTH som civilingenjör 

i teknisk matematik. Sedan ett par år tillbaka är hon 

också forskarstuderande i Hjärt-MR-gruppen på Skånes 

universitetssjukhus i Lund. 

Inom MR-tekniken – det vill säga magnetisk resonansto-

mografi – används magnetfält för att ta medicinska bilder av 

kroppen.

– Jag extraherar data från bilderna av hjärtat för att sedan 

applicera dem på matematiska modeller, säger Felicia Seemann.

Modellerna simulerar hur ett hjärta beter sig i olika situatio-

ner. Det blir en hjälp för läkarna när de ska diagnosticera och 

bestämma behandling.

– Den senaste tiden har jag på forskat mycket på relationen 

mellan tryck och volym i hjärtat, och hur man kan studera denna 

med hjälp av matematiska modeller, vilket är väldigt spännande 

säger Felicia Seemann.

Hon ingår i en arbetsgrupp som består av ett 30-tal läkare, 

ingenjörer, sjukgymnaster, biomedicinska analytiker och MR-

fysiker. 

– Vi är en stor grupp, med många olika yrkesområden repre-

senterade. Som en röd tråd genom allas arbete går hjärtat. 

Alla vinner på det här samarbetet. Jag får kunskap om hjärtats 

funktioner av läkarna och mitt arbete hjälper dem att analysera 

hjärtats funktion.

– Det är ett kreativt arbete. Ibland känns det lite som att vara 

en konstnär: Jag tittar på bilder, tolkar dem och letar inspiration. 

Kontakten med Hjärt-MR-gruppen fick Felicia Seemann redan 

när hon skrev sitt examensarbete på LTH.

– Då skrev jag en algoritm som automatiskt detekterar hjärt-

infarkter i MR-bilder. Tidigare fick läkarna själva hitta och rita 

ut kanterna på infarkten i bilderna.

Algoritmen ingår nu i en mjukvara för medicinsk bildanalys 

som forskargruppen har tagit fram. Den används både av 

forskare och ute på sjukhus.

– Det är precis så jag vill jobba med matematik. Tillämpat, och 

med relativt direkta och konkreta resultat av det jag räknar på.

Men det var inte självklart att satsa på en forskarkarriär. Efter 

examen arbetade Felicia Seemann ett år som teknikkonsult och 

projektledare i Köpenhamn, men ganska tidigt kände hon att 

det inte riktigt passade. Hon ångrar ändå inte att hon testade.

– Jag lärde mig mycket om mig själv! Inte minst att det är 

den tekniska kärnan av något som jag vill jobba med.

Forskarkarriären går vidare och nu förbereder sig Felicia 

Seemann för att ge sig ut på ett forskarutbyte. Inom kort 

reser hon till Yale University, i Connecticut, USA. Där ska hon 

under sex månader delta i en forskargrupp och genomföra ett 

forskningsprojekt kring hjärtat. 

– Jag vill fortsätta att forska och det går att göra både inom 

akademin och i näringslivet. Just att mitt arbete är direkt kopp-

lat till verklighetens behov gör det väldigt spännande.

SARA HÄNGSEL

Med hjärta för matematik kopplad till verklighetens behov – Felicia Seemann. FOTO: SARA HÄNGSEL
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Vad betyder 
karriär?

Studie- och karriärvägledarna vid LTH genom-

för under vårterminen 2018, i läsperiod 4, kar-

riärvägledning med fokus på fundamentala frågor 

som ”Vem är jag?” och ”Vad vill jag?”.

I karriärvägledningsgrupper får studenter 

i främst årskurs 4 och 5 hjälp med utforska vem 

de är, vad de vill göra och var de vill göra sådant 

de är riktigt bra på.

Ett annat syfte med karriärvägledningen är att 

ge nya insikter om vad ”karriär” betyder. Målet 

är att studenterna under våren ska komma igång 

med en egen handlingsplan. 

Avstamp för 
framtiden

Lunds universitet avslutar jubileumsåret med 

ett avstamp för framtiden söndagen den 28 

januari. Välkommen till en dag fylld med högtid-

liga ceremonier och sprudlande aktiviteter – en 

dag för unga familjer, gamla vänner och andra 

intresserade. 

Denna dag går också universitetets gemen-

samma donationskampanj ”Lunds universitet – För 

en bättre värld” i mål. Kampanjen följer en lång 

tradition där privatpersoner, stiftelser och företag 

ända sedan 1666 stöttat universitetet.

När: 28 januari 2018 (hela dagen)

Var: Universitetshuset, Lund

Hållbarhetsvecka 
i april 2018

Hållbarhetsveckan är ett återkommande arran-

gemang i Lund där universitet, kommun, fören-

ingar och andra intresserade anordnar en vecka 

fylld av aktiviteter på temat hållbar utveckling. 

Boka redan nu in 23–28 april 2018! 

Läs mer på: http://www.hallbarhet.lu.se/

Hör LTH:s heders-
doktorer i maj

Nyligen utsedda hedersdoktorer vid LTH ger 

ofta angelägna och även för allmänheten intres-

santa föreläsningar under maj månad, i samband 

med att de promoveras vid universitetets promo-

tionshögtid i Domkyrkan. 

Håll utkik på lth.se för närmare datum och 

tidpunkter för hedersdoktorernas entimmesföre-

läsningar.

Håll kontakten!

Välkommen att registrera dig i LTH:s alumnnätverk: 

http://www.lth.se/alumni
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