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Ark!tektrollen

Föreningen Byggande arkitekter fyller fem år. 
Samtidigt läggs många byggprojekt i malpåse 
under lågkonjunkturen.

– Men om vi är aktiva nu kan vi dra nytta av 
den minskade konkurrensen, säger förening-
ens ordförande Joakim Uebel.

Kon!unktursvängn"ngar och pandem"n har 
påverkat byggandet drast"skt det senaste 

året. För #ören"ngen Byggande ark"tekter har det "nne-
bur"t "nställda möten och stud"ebesök. Samt"d"gt tror 
ord#örande Joak"m Uebel att kon!unkturen kan "nne-
bära #ördelar #ör ark"tekter som v"ll bygga " egen reg".

– Det är stor pr"spress på en svag marknad v"lket 
kan ge en bättre avkastn"ng på pro!ekten. Kan man 
lösa utman"ngen med den "n"t"ala $nans"er"ngen så 
är den m"nskade konkurrensen !ust nu en #ördel, säger 
Joak"m Uebel, som också är vd på Sandellsandberg.

Men han anser att ark"tekter generellt "nte är så 
benägna att ta r"sker.

– Det #år som konsekvens att v" #år lägre t"mersätt-
n"ngar, men också att v" "nte har rätt kunskaper. 

EN VIKTIG DEL " #ören"ngens verksamhet är att utb"l-
da medlemmarna " ämnen som fast"ghetsekonom", 
mark#örvärv och #örvaltn"ng.

– Med högre #örståelse #ör kundens a%är bl"r ark"-
tekten en bättre konsult, säger Joak"m Uebel.

Mar"ka Thul"n som dr"ver enmans#öretaget Salt ar-
k"tektur " Ängelholm g"ck med " Byggande ark"tekter 
2017 och s"tter nu " #ören"ngens styrelse. Hon ser v"n-
ster också #ör samhället och brukaren när ark"tekten 
s"tter v"d rodret. 

– Ark"tekter kan pr"or"tera annorlunda #ör 
att #å ned kostnader, utan att tumma på de 
v"kt"gaste kval"teterna, säger hon.

Beroende på var ark"tekter kl"ver "n 
" pro!ektet hamnar de " ol"ka skeden 
" planprocessen. S!älv har Mar"ka 
Thul"n byggt bostäder #ör 14 fam"l-
!er " Ängelholm där det redan fanns 
en detal!plan. 

– Det blev på många sätt enklare och 
mer konsekvent än något !ag har g!ort 
t"d"gare, säger Mar"ka Thul"n.

ARKITEKTEN MATILDA STANNOW tog 
över som pro!ektledare #ör #ören"ngen  
" !anuar". Hon "ntroducerar nu trä&ar " m"n-
dre grupper " Malmö, Göteborg och Stockholm. 
Först ut är en trä& " Malmö " oktober.

– Trä&arna kan stärka samarbetet mellan #öretag 
lokalt som dessutom ofta !obbar mot samma kom-
muner, säger Mat"lda Stannow.

Hon ser ett stort spann bland medlems#öretagen, 
både " storlek och dr"vkrafter att v"l!a bygga " egen 
reg", från att #å fram b"ll"gare bostäder och bättre 
kval"tet t"ll att #å ta större del av v"nsten " det vär-
deskapande ark"tekturen "nnebär.

– Gemensamt är övertygelsen om att med #örstå-
else #ör den ekonom"ska kalkylen bl"r man tagen 
på allvar och #år större "n'ytande över hela bygg-
processen. 

Nina Gunne

Byggande ark!tekter  
kan dra f"rdel av  
lågkon#unkturen

Process

Gemensamma platsbesök och erfarenhetsutbyte är två 
viktiga pelare i Byggande arkitekters verksamhet.

Byggande arkitekter ...
... bildades som ett nätverk år 2012 av 

Sta"an Carenholm, dåvarande förbunds-
direktör på Sveriges Arkitekter. Den består 

av 33 arkitektföretag som vill stärka arkitekternas 
roll i planerings- och byggprocessen genom att 

ta en byggherreroll och genomföra projekt i egen 
regi, självständigt eller tillsammans med andra. 

Föreningen arrangerar möten, utbild-
ningar och studiebesök för medlemmarna 
och arbetar uppsökande i kommuner för 

att öka intresset för arkitektföretag 
som byggherre samt bedriver 

opinions bildning.

Marika Thulin. Matilda Stannow. Joakim Uebel.
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G ” Gemensamt $r 
"vertygelsen om att 
med%f"rståelse f"r 
den ekonom!ska 
 kalkylen bl!r man 
tagen på allvar och &år 
st"rre !n'ytande "ver 
hela byggprocessen.”
MATILDA STANNOW
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Byggande ark!tekter  
kan dra f"rdel av  
lågkon#unkturen

Alexander Simittchiev med 
företaget Stadstudio tar både 
mer ansvar och !ler risker när 
han bygger själv.

– Kunden får mer kvalitet för 
pengarna när arkitekter inte 
behöver ta ut hög avkastning.

När Alexander S"m"tt-
ch"ev kom ut " arbets-

l"vet "nsåg han att han $ck använda 
en väld"gt l"ten del av s"n kunskap. 

– Jag kände m"g bakbunden och 
bör!ade drömma om att ta mer an-
svar och bygga s!älv. 

En tomt " centrala Landskrona 
med #ärd"g detal!plan $ck honom 
att våga #örsöka. Stadstud"o $ck en 
markanv"sn"ng 2014 och bestäm-
de s"g #ör att utveckla på egen hand 
" gestaltn"ngsskedet #ör att knyta 
t"ll s"g partners senare. Lärdomar-
na tog Alexander S"m"ttch"ev med 
s"g t"ll K"v"k " Skåne där Stadstu-
d"o vann en markanv"sn"ngstäv-
l"ng 2018. Pro!ektet, K"v"khusen, 
l"gger nu " detal!planeskede.

– Jag !obbar med ett större re-
g"ster nu, men det "nnebär också 
större r"sker. Om planen "nte går 

"genom har v" lagt ned mycket t"d 
" onödan. Men gläd!en över att 
lyckas överväger med råge de r"s-
ker !ag tar. 

Han anser att kunden kan #å hö-
gre kval"tet #ör s"na pengar när en 
ark"tekt har var"t med hela vägen, 
både " mater"alval och " form av 
rumsl"ga kval"teter. 

– Det l"gger " ark"tekters natur 
att producera bra kval"tet t"ll r"m-
l"g kostnad. Andra utvecklare har 
ofta betydl"gt högre krav på av-
kastn"ng. Den kan v" " stället göra 
underverk med ark"tekton"skt. 

Under arbetet med Hamnoa-
sen " Landskrona kom Alexander 
S"m"ttch"ev " kontakt med #ören-
"ngen Byggande ark"tekter och han 
#örsöker ofta uppmuntra kollegor 
att våga mer. 

– Vår största svaghet " kåren är 
att v" har hamnat " en komfortzon 
där v" är trygga som konsulter. M"n 
m"ss"on är att våga ta steget t"ll att 
bl" samhällsbyggare. V" behöver bl" 
mer r"skbenägna och ta mer an-
svar. Då kan v" också uträtta mer, 
säger Alexander S"m"ttch"ev.  

Nina Gunne

Han bygger s!tt andra pro"ekt ! egen reg!

Projekt

Kvarteret Oasen i Landskrona är anpassat till 
stadsväven i centrala Landskrona och består  
av 16 lägenheter och 10 parhus i bostadsrätt. 
Projektet vann Region Skånes arkitekturpris#2018 
och Föreningen Sveriges stadsbyggares stads-
byggnadspris 2019.
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