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Bibliotikarie räddar  
56 års byggkunskaper

Helena Klein har ett drygt arbete att gå igenom Byggforskningsrådets drygt 4 000 rapporter. Alla sammanfattningar scannas samt en del rapporter i sin helhet.

Spansk vård i 
Stockholm
b Kavat Vård, som sedan 

tidigare driver flera pro-

filboenden i Stockholm, 

öppnar nu också La Casa, 

ett spanskt vård- och om-

sorgsboende med latin-

amerikanska influenser. 

Micasa Fastighe-

ter bygger om ett par 

våningsplan, totalt 33 

lägenheter, i huset som 

tidigare var Kastanjens 

servicehus i Midsom-

markransen. Ett av 

våningsplanen blir 

spanskt äldreboende och 

kompletterar det arabiska 

och det persiska äldre-

boende som Kavat Vård 

redan driver.

Framtidsstad  
av unga i Väsby
b För 200 000 kronor 

ska ungdomarna i Upp-

lands Väsby göra torget 

vid Väsby centrum till en 

bra plats för alla Väsby-

bor. Den uppgiften ingår 

i ungdomsforumet Ung i 

Väsby som i år fyller tio 

år. Det är ett forum där 

ungdomarna pratar och 

politikerna lyssnar.

Till sin hjälp med att ta 

fram ett förslag till nytt 

torg har ungdomarna 

elever från Forsbergs, en 

av Sveriges främsta re-

klamskolor. Det vinnande 

förslaget kommer att stå 

färdigt på Torget i början 

av juni och vara kvar över 

sommaren.

NVS installerar 
i Kristianstad
b NVS och Sydtotal instal-

lerar vs, ventilation, styr 

och regler samt kyla i 

Kristianstads nya galleria. 

Ordersumman för NVS 

uppgår till 30 miljoner 

kronor. Sydtotals order-

summa är 40–45 miljoner 

kronor. Fastighetsägare är 

Steen och Ström och den 

totala investeringen är på 

drygt en miljard kronor. 

Totalt omfattar den nya 

gallerian cirka 86 000 

kvadratmeter. Peab, som 

är totalentreprenör, bygg-

startade i september i fjol.

Alla BFR:s byggforskningsrapporter var på vippen 
att kasseras. I stället har de räddats av LTH:s 
bibliotek. Nu scannas alla sammanfattningar, 
referat och ett urval av rapporterna.

När Byggforskningsrådets, 
BFR, verksamhet lades ner år 
2000 hamnade allt material 
rådet gett ut hos Byggdok. 
När Byggdoks databas tre år 
senare upphörde skulle rå-
dets forskningsrapporter, do-
kument, sammanfattningar 
och andra skrifter kasseras. 
Men tack vare ingripande 

från V-sektionen vid Lunds 
Tekniska Högskola och dess 
bibliotekarie Helena Klein 
räddades materialet.

I dag finns materialet rent 
fysiskt i LTH:s V- bibliotek. 
Det handlar om en kom-
plett samling av alla de drygt 
4 000 rapporterna som getts 

ut mellan 1944 och 2000 av 
Byggforskningsrådet och 
dess föregångare. Därtill 
sammanfattningar, tekniska 
skrifter och andra dokument.

Det som inte kan sökas i da-
tabaser eller hittas på Google 
”finns inte”. Därför har ett 
omfattande projekt satts 
igång med att digitalisera 
stora delar av materialet för 
att via en databas, kopplat 
till den nationella biblioteks-
katalogen Libris, göra det 
tillgängligt. Scanningen och 
uppbyggnad av webbdataba-
sen görs bland annat med ett 
ekonomiskt stöd på 330 000 
kronor från SBUF.

– Det är viktigt att denna 

kunskapsskatt bevaras för 
eftervärlden. Dagens forskare 
behöver veta hur man tänkte 
förr och vilka resultat man 
då kom fram till. Därför är 
digitaliseringen så viktig, 
förklarar vd Ruben Arons-
son, SBUF.

De som har glädje av rap-
porterna är forskare, exa-
mensarbetare, doktorander, 
samhällsplanerare, tekniker, 
ja, alla som är involverade 
i byggbranschen. Allt kan 
sökas fritt utan kostnad. Vill 
man sedan gå vidare kan 
rapporten lånas från något 
forskningsbibliotek.

Det är ett stort arbete att 
scanna materialet.

– Det som scannas är i 
första hand de samman-
fattningar som finns i varje 
rapport samt referaten. Det 
handlar om allt från ett par 
rader till en eller två sidor. 
Vi gör även ett urval av vilka 
rapporter som ska digitali-
seras in i sin helhet. Det rör 
sig om ett hundratal, säger 
Helena Klein.

– Det roligaste jag vet är 
att inventera, systematisera 
och se till att materialet kom-
mer till nytta. Det är min 
drivkraft, säger hon.  
 

MARGARETA  
REDLUND LANINGE 
margareta@byggindustrin.com

n MISSA INTE!
Vattenfalls nya  
huvudkontor no-
minerat till Årets 
Bygge. sid 12–13.
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– Svidande eller inte, det är den verklighet jag 
ser, sa riksrevisorn Claes Norgren på Stora 
Infradagen förra veckan om sin och Riksrevisio-
nens rapport ”Statens satsningar på transportin-
frastruktur – valuta för pengarna eller inte?”.

Rapporten som kom i början 
av december visar på stora 
skillnader mellan vad riks-
dagen tror att de beslutar om 
när det gäller infrastruktur-
satsningar och utfallet. Bygg-
industrin skrev nyligen om 
rapporten, nummer 2-2013. 
I artikeln svarar Trafikverket 
på den mycket kritiska rap-
porten som granskar hur det 

handskas med de 500 miljar-
der kronor som investeras i 
järnvägar och vägar under en 
tolvårsperiod.

”Riksrevisionen fortsät-
ter att kritisera sådant som 
tillhör en förgången tid”, sade 
Torbjörn Sunesson, chef för 
Trafikverkets verksamhets-
område Samhälle i Bygg-
industrin. Han menade att 

granskningen gäller en längre 
tidsperiod och att mycket av 
kritiken gäller sådant som 
Trafikverket redan åtgärdat.

Men på Stora Infradagen 
betonade Claes Norgren 
att Riksrevisionens skarpa 
kritik gäller landets högsta 
politiska ledning. Regeringen 
klarar inte av att säkerställa 
en effektiv användning av sta-
tens resurser och riksdagen 
fattar sina beslut på bristfäl-
liga grunder. 

Trots stora förbättringar 
under senare år kvarstår 

grundläggande problem: 
Planeringen görs inte enligt 
trafikpolitiska principer och 
transporter prissätts inte 
efter sina totala kostnader 
eftersom statens kostnader 
för miljöfrågor inte finns i 
samma kalkyl. Dessutom 
överskattar man fortfarande 
nyttan av satsningar och 
underskattar kostnaderna. 
Generellt finns det stora 
brister i uppföljning och ut-
värdering.

 –Det här skapar ett 
glapp mellan det riksdagen 
beställer och det som sedan 

genomförs, sade Claes Nor-
gren. Han menade även att 
riskdagen har stora brister i 
sitt beslutsunderlag. 

– Externa effekter som 
utsläpp prissätts aldrig.

Claes Norgren vill att re-
geringen tar till sig rekom-
mendationerna i Trafikverks-
utredningen – som låg till 
grund för sammanslagningen 
av Väg- och Banverken – och 
tar fasta på bättre kostnads-
kontroll och ökad transpa-
rens i hur pengarna används. 
STAFFAN ÅKERLUND 
staffan@byggindustrin.com

Riksrevisorn håller fast vid kritiken

”Dagens forskare behöver veta hur 
man tänkte förr och vilka resultat 
man då kom fram till.”
Ruben Aronsson, vd SBUF.

ARVET EFTER BFR

R Projektets arbets-
namn är Arvet efter 
BFR och har inspirerats 
av det tidigare genom-
förda projektet Arvet 
efter KBS i vilket Kung-
liga Byggnadsstyrel-
sens publikationer från 
åren 1918–1993 digi-
taliserades. Den som 
vill veta mer och nå alla 
BFR:s rapporter gör det 
på www.byggnadsma-
terial.lth.se. Klicka på 
Arvet efter BFR. Där 
finns även Byggdoks 
databas tillgänglig.

BILDADES 1960

R Byggforskningsrådet 
bildades 1960 i sam-
band med att Statens 
Nämnd för Byggnads-
forskning, grundat 
1942, delades upp i 
ett råd (BFR) och ett 
institut (SIB). Rappor-
terna från både rådet 
och institutet finns 
här och var på olika 
forskningsinstitut men 
kan vara svåra att hitta. 
Att nu kunna söka pu-
blikationerna på nätet 
gör dem tillgängliga 
för alla.

Kristianstads  

nya galleria.


