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LEDARE

Så här i slutet av året är det 
naturligt att reflektera över 
2011 som varit ett spännande 
och innehållsrikt år. Men det 
är också naturligt att reflektera 
över det vi har framför oss det 
kommande året. 

Finanskrisen har legat (och ligger 
fortfarande) som ett mantra över 
nyhetsflödet och vet vi ännu inte 
vad detta tar vägen. Samtidigt som 
det har varit (och är fortfarande) 
full fart i samhällsbyggandet på 
de allra flest orter. Så har det även 
varit i SVR. Under året har vi fått 
en ny VD i Olof Johansson. Olofs 
”100-dagar” är över och Olof har 
kommit in i uppgiften på strålande 
sätt. Under året har jag själv tagit 
över ordförandeskapet och ytter-
ligare några nya har kommit in i 
styrelsen med stort engagemang. 
Vid årets fullmäktig togs samver-
kan med vår systerorganisation 
upp och fullmäktige ställde sig 
bakom detta, med medskicket att 
låt det inte bli en långdragen pro-
cess. Detta arbete är nu i fullgång 
i olika arbetsgrupper. Årets höjd-
punkt var även i år SVR-dagarna 
i Göteborg. En organisationskom-
mitté i Väst med Lars Bowald i 
spetsen gjorde ett strålande arbete 
och vi fick uppleva tre spännande 
dagar med föredrag, diskussioner, 
studiebesök och kanske viktigast 
av allt, mingel och nätverkande. Att 
det var lyckade dagar har vi fått be-
kräftat genom deltagarnas utvärd-
ering som gav SVR-dagarna 2011 
högsta betyg. Det kanske viktigaste 
under året är trots alla aktiviteter 
vi haft i distrikten och kompetens-

Årets som gått 
- året som kommer

grupperna. Här har varit full fart. 
Roligt är också att Yngre sektionen 
i Stockholm, Göteborg och Malmö 
har pub och mingelkvällar med bra 
deltagande. Summerar vi allt detta 
så har 2011 varit ett bra samhälls-
byggarår.

Vad har vi då framför oss under 
2012? Vid senaste styrelsemötet 
lade vi fast verksamhetsplanen för 
2012 och nyckelfrågorna är samver-
kan med Aspect, där målsättningen 
att kunna lägga fram ett bra under-
lag till Fullmäktige i maj. Vidare 
står på agendan att utveckla sam-
verkan med företagen och kunna 
erbjuda attraktiva företagspaket. 
Vi behöver lyfta vår hemsida och 
vi behöver ytterligare modernisera 
vår förening och attrahera fler yng-
re samhällsbyggare. Och slutligen 
behöver vi ännu fler aktiviteter i di-
strikten och kompetensgrupperna. 
Men kanske viktigast av allt - vi 
skall ha roligt.

Med dessa ord vill jag önska alla 
SVR-are en skön och avkopplande 
julledighet. På återseende 2012, ett 
år som jag är övertygad om kom-
mer att bli ett ännu ett spännande 
och innehållsrikt år för oss sam-
hällsbyggare.

Janne Byfors
Ordförande SVR
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Fortsättning nästa sida.

Årets som gått 
- året som kommer

PERSONPORTRÄTTET

Christer Hansson

Lars Cederfeldt är huvud-
konstruktören bakom den 
nya Nationalarenan Swed-
bank Arena i Solna. Projek-
tet blev som första bygg-
projekt nominerat till SSAB 
Steel Prize för sitt innovativa 
utnyttjande av höghållfast 

För Lars stod det tidigt klart att 
han skulle bli civilingenjör. Re-
dan i femte klass hade han be-
stämt sig, men berättade det inte 
för någon. 
- Att konstruera byggnader fas-
cinerade mig och alla de val jag 
undermedvetet gjorde förde mig 
i riktningen mot att bli ingenjör, 
berättar Lars.

stål. Han har en lång karriär 
inom stålkonstruktion bak-
om sig, både nationellt och 
internationellt. Att utveckla 
organisationer och använda 
3D-teknik i konstruktionsar-
betet är vad han brinner för 
i sitt dagliga arbete.

Namn: Lars Cederfeldt

Aktuell: som konstruktör till 

Nationalarenan, jobbar på Sweco 

Structures med stålkonstruktion.

Familj: gift sedan 17 år. En vux-

en dotter, två barnbarn och fem 

bonusbarnbarn.

Bor: i Näsbypark. ( Född i Heby i 

västra Uppland)

Fritidsintressen: tycker om att 

röra sig - långfärdsskridskor, ski-

dor, golf, tennis och gympa samt 

leka med barnbarnen. Intressen 

som han delar med sin hustru 

Nina. 

Lars Cederfeldt
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PERSONPORTRÄTTET

År 1965 började han på Väg och 
Vatten på KTH. Studierna gick 
lysande och på mindre än fyra år 
hade han läst färdigt med bra be-
tyg. Även då visste han vart han 
ville vidare – som konsult. 
- Jag visste inte så mycket om 
jobbet men det var ändå en själv-
klarhet för mig att bli det. På 
mitt första jobb fick jag hålla på 
med stora investeringar i Luleå 
för Norrbottens järnverk. Något 
som påverkade mig mycket då 
var att ingenjörsjobbet inte var 
som jag tänkt mig. Tidigt fick jag 
ett stort ansvar och fick skriva 
under ritningar som det var fel 
på. Hela dagarna diskuterade 
jag felen i telefon med de berörda 
verkstäderna och under kvällar-
na fick jag göra det andra jobbet. 
Efter något år på jobbet undrade 
jag om det skulle vara på det vi-
set. När jag och en annan kille 
då fick ansvaret för ett nytt stort 
projekt bestämde vi därför i ett 
tidigt skede att i detta projekt 
skulle vi granska alla mått på 
ritningarna innan de skickades 
ut. Vi höll den principen genom 
hela arbetet, vilket gjorde att vi 
kunde jobba på framåt istället för 
att diskutera och revidera sådant 
som vi redan hade sänt ut. Alla 
tyckte att det skedde en radikal 
förändring till det bättre. 

Lars berättar vidare att stål var 
något som tidigt kom in i hans 
bild, och han inspirerades av sin 
första chef Finn Halvorsen, en 
man som inte var någon duktig 
organisatör men en kreativ tek-
niker. Efter tre år letade Lars sig 
vidare till Stålbyggnadsinstitutet, 
eftersom han ville fördjupa sig 
vidare i stålkonstruerandet. 
- Den perioden var värdefull, för 
jag lärde mig mycket och fick 
ett bra kontaktnät som finns 

kvar än. Men jag saknade kon-
struktionsjobbet, framförallt att 
ha leveranser satta till speciella 
datum och att få kundens upp-
skattning av sitt arbete. På SBI 
fanns mer av en forskarvärld 
med långa deadlines och där 
man inte riktigt visste vad som 
skulle levereras. 

Under tre år stannade Lars på 
SBI, sedan gick han tillbaka till 
sin chef Finns nya företag, men 
stannade bara under ett år. Året 
var då 1977 och en kris härjade i 
stålbranschen. Tillsammans med 
några från företaget där Lars 
arbetade startade han det nya 
företaget Tikab – Tung Industri 
Konstruktioner AB där han själv 
blev VD.
- Situationen i Sverige var fort-
satt kärv så jag och en kollega 
åkte till Norge. Vi var de första 
svenskar som kom dit och det 
var en intressant miljö att jobba 
i. Oljeplattformen Statsfjord B 
skulle projekteras ordentligt och 
med hög kvalitetssäkring, något 
man inte använt tidigare. 

Ett och ett halvt år stannade Lars 
på andra sidan gränsen. Tillbaka 
hemma igen växte Tikab genom 
nya industriprojekt. Det skedde 
dock under en period då Lars var 
med om en stor sorg inom famil-
jen. Lars hustru fick cancer och 
gick bort och han ville då söka 
sig in i en ny krets, därför läm-
nade han företaget.
- När vi startade Tikab hade vi 
en affärsidé om att ha wiener-
bröd varje dag och att alla rit-
ningar skulle granskas. Ganska 
så snabbt insåg vi att det där med 
wienerbröden inte var så bra, 
men att kvalitetssäkringen var 
desto bättre. Att jobba med kva-
lité och utveckla organisationer 
har hela tiden fascinerat mig.

Lars såg sig omkring bland olika 
företag och hamnade på det som 
då hette Bloco, och som idag är 
Sweco Structures, och där har 
han blivit kvar sedan 1986. Det 
fanns ingen stålavdelning på fö-
retaget och det var en av anled-
ningarna till att han tyckte att 
det var intressant.
- AutoCAD kom i den perioden, 
men det var ingen höjdare egent-
ligen för det effektiviserade inte 
processen. Jag brukar säga att 
den teknik vi använde fram till 
slutet av 80-talet var samma som 
i början av 1800-talet. De stora 
förändringarna kom med 3D-
tekniken. Jag nappade fullstän-
digt på den när den kom 1992, 
eftersom jag fram till dess gran-
skat mått för hand. Ingen kan ha 
granskat fler mått än jag! Bloco 
köpte in tre stycken licenser som 
vi hade i bruk. Inom något år ex-
panderade verksamheten och vi 
kunde bygga upp en kapacitet i 
företaget på 10-15 personer och 
en stålavdelning byggdes upp. Vi 
utvecklade rutiner för hur arbe-
tet med den nya tekniken skulle 
göras, för det var inte självklart 
då. 

Under större delen av sin karriär 
har Lars arbetat med industri-
projekt, något som han tycker är 
mycket roligt. Dessutom har han 
varit involverad i flera utlands-
projekt, vilka han beskriver som 
”stimulerande” eftersom alla mil-
jöer är så olika och har alla an-
norlunda projekteringssituatio-
nen. Projekten har bland annat 
varit stationerade i Venezuela, 
Colombia, Brasilien, USA, Ca-
nada, England, Frankrike, Tysk-
land, Portugal, Kina, Ryssland,  
Saudiarabien och Östtyskland.
- Det roliga med industriprojekt 
är att det ger en stor konstruktiv 
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PERSONPORTRÄTTET

frihet. Det kanske inte blir så ar-
kitektonisk bra men ändå ingen-
jörsmässigt fyndigt.

Under de senare åren har Lars 
arbetat mer med arkitektstyrda 
projekt. År 1996 var de med 
och vann arkitekttävlingen med 
Victoriastadion, som skulle ha 
används till OS 2004, men som 
sedan aldrig byggdes. 
- Jag har sagt ibland att det var 
tur att det blev så eftersom vi 
inte var tekniskt mogna att göra 
arenan i det läget. Sedan dess har 
vi utvecklats mycket. 

Däremot tycker Lars att den 
nya Nationalarenan, Swedbank 
Arena kom vid rätt tillfälle, då 
visste han att de var redo att 
göra den. Han berättar om att 
arkitekten, Svante Berg kontak-
tade honom i starten av projektet 
och att de då bollade idéer under 
cirka fyra år.
- Vi kom mer och mer ner på 
jorden och landade i det system 
som vi har idag. Jag körde analys 
och lade upp systemet och sedan 
kom min kollega Lars Hansson 
in i bilden och vi skötte koordi-
neringen tillsammans under ett 
år. Den sista perioden på tre år 
var vi tio personer som jobbade 
med arenan och det var en tuff 
men kreativ och stimulerande tid 
som jag är glad över att vi tog oss 
igenom. Ståldetaljerna och mon-
taget var det som var svårast. 
Jag har det yttersta ansvaret för 
konstruktionen av arenan, un-
der tiden jag arbetade med den 
har jag aldrig kunnat släppa den 
utan alltid haft den snurrande i 
huvudet.

Lars berättar att när de nu tittar 
på arenan så är alla väldigt nöjda 
och responsen har varit positiv. 
När han hade sin dröm som 11-

åring ville han konstruera bygg-
nader som folk imponerades av, 
men de flesta projekt han gjort 
står bakom industristängsel. 
Därför kan man säga att hans 
dröm verkligen har gått i uppfyl-
lelse genom arenan. Dessutom 
var han fotbollsintresserad som 
ung, men kunde nog aldrig tänka 
sig något så stort som att få kon-
struera Sveriges nationalarena. 

Mellan åren 1977 och 2002 har 
Lars arbetat som chef, sedan 
avsade han sig den posten. Det 
är vanligt att chefer tappar sin 
tekniska kompetens under tiden, 
men Lars har alltid konstruerat 
parallellt. 
- Det blir jobbigt i längden med 
möten på dagarna och kon-
struktion på kvällar och helger. 
Jag blev väldigt negativ till mö-
ten och ville ha det effektivt och 
kort. När jag bestämde mig för 
att inte vara chef var det något 
av det bästa jag gjort. Att kon-
struera på kvällen blir rutinmäs-
sigt och jag utvecklades inte så 
mycket, men det gör jag nu.

Idag går mycket av Lars verk-
samhet åt till att backa upp 
ungdomarna på företaget. Han 
har utvecklat ett eget system för 
kvalitetssäkring som bland annat 
användes på arenan. I det ingår 
kvalitetssäkring för varje steg, 
meningen med det är att man 
ska kunna lita på vad som finns 
högre upp i hierarkin. 
- Vi vet vad vi gör och vi jobbar 
på att sprida systemet inom hela 
företaget. Folk ska känna att de 
är trygga med processen och inte 
behöva ha checklistor som mest 
gör att man blir orolig. Jag har 
hört från ungdomar att de tycker 
att det är ett roligt yrke men de 
är rädda för att göra fel. Det är 

ett jobb där man är med och för-
ädlar och förverkligar kundens 
idéer, man rattar själv och admi-
nistrerar inte bara.

Vilka insikter har du fått i bran-
schen under din karriär?
- Att det var ett kaos när man 
kom ut! Därför har mitt intresse 
legat i att utveckla organisatio-
ner. Det är inte så enkelt, speci-
ellt inte att påverka andra, vilket 
jag försökte göra med till exem-
pel 3D-tekniken. Det är enklare 
att åstadkomma något själv - ett 
framgångsrecept är att jobba till-
sammans inom en avdelning för 
att få den att växa. Dessutom är 
det enklare att lära upp folk än 
att lära om gamla.

Vilka är höjdpunkterna från din 
karriär?
- Arenan är en höjdpunkt och en 
slutpunkt. Att bli nominerad till 
SSAB Steel Prize var en rolig grej, 
precis som att vinna Silverbalken 
som jag fick för utveckling av 3d 
projekteringen 1999. Jag har all-
tid varit nöjd med de projekt jag 
gjort, jag vill inte lämna några 
misslyckanden efter mig. Jag har 
svårt att se att ett projekt som jag 
har ansvar i missköts. 

Vilka är dina råd till yngre stu-
denter?
- Läs konstruktionsämnena, har 
man inte grunderna är det svårt 
att reparera det! Jag tycker att 
konstruktör verkligen är ett otro-
ligt intressant jobb i vilket man 
kan åstadkomma mycket nu när 
vi har sådana effektiva verktyg. 
Jag blir frustrerad när studenter 
vill läsa till projektledare på hög-
skolan. Sådana kunskaper kan 
man ta till sig senare.

Ingrid Kjellström
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SAMVERKANSPROCESSEN

Att sammanföra två fören-
ingar kan låta som en svår 
uppgift. Nästintill omöjlig när 
man börjar titta och tänka på 
alla olikheter. Men om man 
istället börjar i andra änden 
och tittar på likheterna och 
de möjliga synergierna, då 
har man uppdraget för mark-
nads- och utbildningsgrup-
pen. Då är det inte längre en 
lika svår uppgift utan snarare 
en spännande utmaning. För 
visst finns likheterna där!  

Två hemsidor, två medlemsre-
gister, med ett antal medlemmar 
som har dubbelt medlemskap, 
jag anar att det är fler än under-
tecknad som är medlem i båda 
föreningarna? Min historia är att 
jag har en bakgrund inom båda 
föreningarna, då jag under flera 
års tid skrev personporträtt för 
SVR samtligt som jag varit sty-
relsemedlem i ASPECT.  Detta 

har känts som en självklarhet 
då jag är Samhällsbyggare från 
KTH och medlem i båda fören-
ingarna.  Det finns russin i båda 
kakorna som passar mig.

Inom marknadsföringsgruppen 
fokuserar vi på medlemmarna. 
Vi ser att vi blir större i en ge-
mensam förening, ca 5000 med-
lemmar över hela Sverige, vilket 
innebär en större tyngd. Vi blir 
en viktigare opinionsbildare i 
branschen. Vem skulle inte vara 
stolt över att tillhöra den bästa 
tänkbara föreningen för Sam-
hällsbyggare? 

För att ta reda på hur vi kan sam-
verka på bästa sätt kommer vi att 
börja med att titta på strukturen 
i ASPECTS sektioner och SVR:s 
kompetensgrupper. Vi kommer 
att anordna ett första gemensamt 
möte med alla ordföranden, vil-
ket är planerat till andra halvan 
av januari.  Tanken är då att vi 
dels skall lära känna varandra 
men även att försöka få till ge-
mensamma aktiviteter framöver. 

Vi anordnar idag en mängd olika 
seminarier, utbildningar, konfe-
renser, etc. inom våra respektive 
föreningar, många med snarlika 
inriktningar. Det ska bli så spän-
nande att se vad som kan komma 
ut av detta möte!

Handen på hjärtat, gemensamt 
representerar vi (ASPECT och 
SVR) en fastighets hela livscykel, 
vi kan allt om fastigheter och 
det byggda samhället. Juridik, 
teknik, miljö och ekonomi för 
att nämna ett fåtal av våra ex-
pertområden. Och just att vi har 
många olika expertområden är 
viktigt att trycka på, det är inget 
som skall försvinna eller tas bort, 
föreningen blir vad medlemmar-
na vill ha ut av den. Tanken är 
snarare att det skall finnas en 
grogrund för ett bredare utbyte 
av unika spetskompetenser. Det 
är vad jag tror kommer att skapa 
medlemsnytta i en stor stark för-
ening för vår bransch. 

Cecilia Lindén, ASPECT
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SVR STORSTOCKHOLM

Under 2011 har SVR Stor-
stockholm tillsammans med 
Aspect, Donorden, Samhälls-
byggnadslänken vid KTH och 
Stockholms byggnadsfören-
ing drivit ett mentorprogram. 
24 mentorpar har under året 
träffats individuellt för men-
torssamtal, deltagit på före-
läsning samt genomfört ett 
antal studiebesök.

Cecilia Sahlström, K98, projekt-
utvecklare på Veidekke Bostad 
har agerat mentor åt Amalia 
Tjärnstig som studerar årskurs 5 
på Samhällsbyggnad, KTH, med 
inriktning mark- och fastighets-
juridik. Cecilia ställde upp som 
mentor med förhoppning om att 
dels kunna göra en insats och 
stödja en blivande kollega i bran-

schen under den sista tiden som 
student, dels få nya perspektiv på 
tillvaron genom någon annans 
ögon. Amalia sökte en person 
inom branschen att diskutera si-
na tankar och funderingar inför 
steget ut i arbetslivet med. 
Både Amalia och Cecilia har 
haft stöd av de tips och frågor 
som de mentorparen fick med sig 
vid en inledande inspirationsfö-
reläsning om mentorskap. 
- Till en början var jag skeptisk 
till frågorna men det har fung-
erat bra att ha teman att hålla 
sig till under samtalen, säger 
Amalia.
Cecilia menar att det inte är helt 
lätt att hålla sig till sin roll som 
mentor. 
- Det är ett fantastiskt tillfälle att 
få kontakt med någon att disku-
tera djupare frågor med, utmana 
sina egna tankar och val, och en 
ynnest att få lotsa någon in i ar-

betslivet. Men det har inte varit 
helt enkelt att vara mentor, att 
ställa ”rätt” frågor, dvs. hitta 
frågor som gjort att Amalia själv 
fått tänka och inte enbart lyssna 
på mig, erkänner Cecilia.
Båda vill definitivt rekommen-
dera andra att delta i kommande 
program. 
- Det har varit mer lärorikt än 
vad jag kunde föreställa mig, 
framför allt har jag lärt mig mer 
om mig själv och fått många tan-
keställare under våra mentors-
samtal. Känner mig idag mer 
förberedd inför att börja söka 
jobb och så småningom börja 
jobba med det jag utbildat mig 
till, något som jag inte tycker vi 
får genom skolan, avslutar Ama-
lia.

Rikard Silverfur, K98
Ordförande SVR Storstockholm

Mentorskap 
– lärorikt för båda parter

Mentorprogram 2012

Du kan redan nu göra en intressean-

mälan för att vara mentor eller adept 

i 2012 års mentorprogram. Adepter 

ska vara studenter i årskurs 4 eller 

5 vid S-sektionen, KTH. Programmet 

väntas pågå under mars-dec 2012. 

Intresseanmälan görs till mentor@

svr.se.

Mer information kommer efter års-

skiftet och presenteras bl a i SVRs 

monter under LAVA 2012. 
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Den 15 november samlades 
30 nyfikna V-byggare vid 
projektkontoret intill Hjortha-
gen för att få en genomgång 
av det stora stadsutvecklings-
projektet. 

Daniel Carlsson- Mård och Staf-
fan Lorentz på stadens exploate-
ringskontor tog emot oss generöst 
och svarade för en rundvandring 
i det gamla gasverksområdet och 
en genomgång av hela projektet, 
allt mycket intressant. Vi fick bl. 
a. se de gamla gasverksbyggna-
derna, ritade av arkitekten Fer-
dinand Boberg, som kommer att 
bevaras och återanvändas i den 
nya stadsdelen och en engage-
rande föredragning om hela pro-
jektet. Gruppen framförde frågor 
och synpunkter.

Norra Djurgårdsstaden är pla-
nerad som en miljöstadsdel som 
stäcker sig från Husarviken med 
Nationalstadsparken i norr över 

Värtahamnen till Loudden i sö-
der. Totalt planeras för 10 000 
nya bostäder och 30 000 arbets-
platser, som skall integreras med 
modern hamnverksamhet. Ut-
byggnadstiden skall ske under 
perioden 2011- 2030 med pro-
duktion av ca 500 bostäder per 
år. Projektet förutsätter omloka-
lisering av container- och oljetra-
fiken i Frihamnen och Loudden. 
Stadsdelen kommer att trafikför-
sörjas bl a genom Norra Länken, 
som öppnas 2015 och genom en 
utbyggnad av Spårväg City. Re-
servat förbereds också för en 
kommande Österled.

De första utbyggnadsetapperna 
sker inom Gasverksområdet. 
Här har pågått gasproduktion 
från slutet av 1800-talet till för 
något år sedan. Konsekvenserna 
av detta är en stor miljöbelast-
ning med mycket omfattande 
markföroreningar. Saneringsar-
betet har pågått i flera år med 
olika metoder och till avsevärda 

kostnader. Markanvisning har 
skett till de första kvarteren och 
grundläggningsarbetena har 
startat. Mark för bostadsrätter 
upplåts med äganderätt och för 
hyresrätter med tomträtt. Parke-
ringstalet har fastställts till 0,5 
p-plats per lägenhet. 
Hela stadsutvecklingen skall 
präglas av miljötänkande i 
världsklass. Erfarenheterna från 
Hammarby Sjöstad skall tas till 
vara och avancerade energi- och 
miljömål är beslutade. Karaktä-
ren på området skall vara kontor, 
handel och varierande bostadsty-
per som ska spegla Stockholms 
mångfald. En tillgänglig, dyna-
misk och klimatvänlig stadsdel 
där boende blandas med företa-
gande, kulturella upplevelser och 
ett rikt naturliv.
Vi tackar Staffan och Daniel för 
ett mycket givande studiebesök 
och hoppas kunna följa detta in-
tressanta projekt de kommande 
åren.

Göran Gahm

Norra Djurgårdsstaden 
-Stockholms nya miljöstadsdel

SVR STORSTOCKHOLM
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9.

8.

10.

7.

Den 14 november möttes ett 
30-tal från SVR Väst, tek-
niska Samfundet och Göte-
borgs Byggmästarförening 
på Stadsbiblioteket i Gö-
teborg för att lyssna till Bo 
Aronsson, projektledare för 
Centrala Älvstaden och till 
Patrik von Corswant, affärs-
utvecklare på Förvaltnings AB 
Framtiden och deras spän-
nande projekt.

På Stadsbibiloteket hölls under 
november månad en utställning 
kring den workshop Centrala 
Älvstaden – eller River City 
Gothenburg - bjöd in till i juni 

2011. Intresserade tittade först 
på utställningen för att sen lyssna 
till föredragshållarna, se bild.

Bo berättade om projektet Cen-
trala Älvstaden som från mit-
ten av 2010 arbetar med att ta 
fram en strategi och vision för de 
centrala delar av Göteborg som 
idag står helt eller delvis öde. I 
juni 2011 hölls en internationell 
workshop där 84 team från stora 
delar av vår omvärld ansökte om 
att få delta och ge sin vision av 
River City Gothenburg. Tio team 
valdes ut och under en veckas tid 
arbetade de febrilt med att ska-
pa och hitta guldkorn på platser 
som idag kanske inte är Göte-
borgs mest inbjudande platser. 
Ett axplock ur utställningen: Av 

de tio team som deltog ville tre 
göra park av Frihamnen, som 
för er som är bekanta med Gö-
teborg är den mest centrala de-
len av Centrala Älvstaden. Två 
team vill göra Göteborg, likt 
London eller Amsterdam, till en 
”brostad”. En annan teamledare 
menar att det inte är broarna 
som skapar möten mellan män-
niskorna utan deras aktiviteter! 
Det tycker jag personligen är en 
tänkvärd reflektion men därmed 
menar jag inte att brofrågan är 
av relevans. 

Att Göteborg ska knytas samman 
över älven är en central fråga, 
men hur återstår att se. Intres-
sant att påpeka är att i princip 
alla team tar upp den särskilda 

Rapport från SVR Västs 
senaste arrangemang!

Fortsättning nästa sida.
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karaktär och särprägel Ringön 
har, där kan man påbörja arbetet 
smått redan idag säger de. Ytter-
ligare råd från teamen är att bygg 
tätt för först då får ni en levande 
stad!! De orden får sammanfatta 
vad Bo hann med att förmedla 
under sitt föredrag.

Patrik von Corswant var in-
bjuden för att berätta mer om 
”arenakampen” mellan stor-
städerna i Sverige och Norden. 
Scandinavium, byggd 1971, är 
numer en omodern och sliten an-
läggning. Den fungerar utmärkt 
som ”hockeylada” men mindre 
bra för andra typer av arrang-
emang. Under en 10-årsperiod 
har det byggs 32 nya arenor runt 
om i landet. Frågan Patrik ställde 
sig är Göteborg sent ute eller är 

vi rentav kloka? Göteborg vill 
profilera sig som en evenemangs-
stad och Göteborgarna har som 
Patrik uttryckte det ”evene-
mangstradition”. En viktig del 
när man tittar på en ny arena ur 
ett affärsperspektiv är att se till 
att ha konkurrensfördelar och 
att skapa synergieffekter. Då är 
arenas läge en viktig aspekt och 
att skapa synergier med Svenska 
mässan och Liseberg. Att bygga 
ihop en ny arena med befintliga 
Scandinavium och mässan skulle 
skapa en bättre affär och att se 
till att allt runtikring får en mer 
kommersiell karaktär så att af-
färsidkare faktiskt vill etablera 
sig i området. Att en ny arena 
måste vara flexibel, ha kort om-
ställningstid och ha mycket god 
logistik poängterade Patrik.

Kommunstyrelsen i Göteborg har 
fått ta del av Patriks arbete och 
nu får Göteborgarna vänta med 
spänning och se hur evenemangs-
stråket kommer att utvecklas. 

En kort sammanfattning från 
kvällen är att det är mycket på 
gång i Göteborg och intresset är 
givetvis stort bland alla götebor-
gare att få ta del av hur ”nya” 
Göteborg ska formas. Nu hål-
ler jag tummarna att Göteborg 
en dag står högst i kurs när the 
Economist ska utse ”World ´s 
most liveable city”!!! (Om någon 
har vägarna förbi Melbourne så 
känn på atmosfären för just nu 
ligger de i topp!)

Emma Hedenryd

JÄRNVÄG I VÄST  
– stambanor OCH 
höghastighetsbanor

IVA och Västsvenska Handelskammaren hälsar välkommen till ett 
seminarium i Göteborg om framtidens järnväg den 21 februari 2012

Från Göteborg till Stockholm på 2 timmar. Från Oslo till Göteborg på  
1 timme och 10 minuter. Från Stockholm till Malmö på 2 timmar och  
30 minuter. Och med trefaldigad godstra�k på stambanorna.  

Program och 
anmälan till 

detta kostnads-
fria seminarium 

hittar ni på 
IVAs hemsida  
 www.iva.se  

under 
Kalendarium
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SVR 
Intresseanmälan SVRs 
resa till Sydafrika 2012

17 – 25 oktober 2012

Upptäck regnbågsnationen! Sydafrika är ett storslaget land, med en intressant historia och 
en fantastisk natur. Byggverksamheten sjuder i landet. Allt från större anläggningar till enkla 
bostäder i kåkstäderna. 

Vi tror att intresset för resan kommer att vara stort. Gör därför din intresseanmälan till resan så snart 
som möjligt, intresseanmälan är inte bindande. De som på det sättet visat intresse kommer sedan att 
få ett reseerbjudande i januari 2012. 
www.style.se/svr

Kostnad: 9.800:- per person.
För anmälan samt kursprogram: www.eurokodutbildningar.se

Datum: 13 - 14 februari 
Plats: van der Nootska palatset, Stockholm

Joakim Sandström

Jörgen Thor

Nu brinner det i knutarna!
I samarbete med Brandskyddslaget erbjuder Eurokodutbildningar en kurs i nya regler för  
dimensionering av brandutsatta konstruktioner. 

Kursen baseras på branddelarna av EK1-5 samt på EKS (Boverkets föreskrifter och allmänna  
råd om tillämpning av Eurokoderna).
 
Kursen spänner från brandförlopp och brandtekniska klasser till brandteknisk dimensionering av 
betong-, stål-, samverkans- och träkonstruktioner. Såväl bakgrund som konkreta regler och räkne-
exempel innefattas. 
 
Lärare är Jörgen Thor med 40 års erfarenhet av brandteknisk dimensionering, assisterad av Joakim 
Sandström. Jörgen har medverkat vid framtagandet av brandavsnittet i EKS, och även forskat inom 
brandområdet. Efter doktorsexamen från KTH på 70-talet har Jörgen författat ett antal publikationer 
om brand, samt även varit med och grundat samt drivit Brandskyddslaget. Jörgen erhöll 1988 SBI:s 
utmärkelse Silverbalken för sina insatser. 
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Lyssna på några av världens främsta BIM-specialister 
från Stanford University i Kalifornien och på hur  

Veidekke arbetar med VDC
Torsdag 19 januari 2012 kl 16 – 20

VDC – Virtual design and Construction – är ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller mellan 
olika discipliner i projektering och produktion. VDC fokuserar på hela arbets¬processen, vilket 
inkluderar organisationens arbete och metoder för korta och effektiva beslutsvägar. Detta gör att 
VDC är mer än bara en BIM-modell. VDC används med stor framgång av många företag i världen. 

Veidekke bjuder in SVRs medlemmar till ett föredrag av: 
Martin Fischer, Professor, Director of CIFE
Roberto Arbulu, Director of  Strategic Project Solutions 
Calvin Kam, Strategist & Senior Program Expert, CIFE
Fredrik Wincent, Ansvarig VDC, Veidekke

Föredrag ca kl. 16 - 18 
Diskussioner kl 18 – 19
Ca kl. 19 - 20 mingel med lätt förtäring

Plats: Veidekke, Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg
Obligatorisk anmälan: senast 16 januari 2012 till Carl-Erik Brohn, 
carl-erik.brohn@telia.com, 070-557 11 49 
Ingen avgift. Den som uteblir utan att avanmäla sig senast den 16 jan debiteras 500 kr + moms.

Veidekke i samarbete med SVR och OpenBIM

SWEDI
SH
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O
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ET

Y 
OF CIVIL AND STRUCTURAL ENG

INEERS

!

!

Födelsedagar Januari 2012

90 år    
18 jan B Erik Isgård Täby K44
21 jan Tore Sandström Norsborg K48
22 jan Rolf C Lerfors Lidingö K44

85 år    
14 jan Sven-Olof W Palm Nacka K53

80 år    
1 jan L Pontus Sandborgh Täby K56
18 jan Lars I Gullström Djursholm K56
22 jan K Håkan Sätmark Bjärred C56
30 jan Per K Riise Lerum NTH55

75 år    
6 jan Folke Molin Enskede K63
11 jan Lars P Berg Uddevalla C59
31 jan Isidor O V Andersson Täby K61

70 år    
8 jan C Bertil Brodin Sundbyberg K66
29 jan Bo Karlberg Täby HTL61

60 år    
9 jan Anders S Häggstam Linköping C76
17 jan Ingbert Larsson Eslöv L77
17 jan Per V Skoglund Sundsvall K76

50 år    
3 jan Ulf L Bemler Karlstad C87
11 jan Kjell Bergman Täby K86
19 jan Jan Söderlind Uppsala Lu88
24 jan Olle Cyrén Stockholm K93

40 år    
10 jan Per A Kettil Göteborg C95
23 jan Alla Bäck Farsta K05

30 år    
19 jan Kajsa Dahlberg Umeå KTH
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Storstockholm 

Studiebesök på Moderna Museet
Tisdag 10 januari 2012 kl 11:30

Utställningen Turner/Monet/Twombly pågår bara till 15 januari. Vi är säkert många som gärna 
vill hinna med att se den, eller se den en gång till. Detta i glada och konstintresserade SVR-ares 
sällskap, som vanligt inklusive ”respektive”.
Du kan välja på en guidad gratisvisning à 1 timme eller gå för sig själv med en liten bärbar au-
dioguide à 1½ timme som berättar om 30 av verken. 

Vi samlas vid museets entré kl. 11.30. Då kommer vi i god tid för att hälsa på varandra innan rundvand-
ringarna börjar. Kl. 13.30 äter vi tillsammans en egenfinansierad lunch i museets restaurang. 

För pensionärer kostar museibesöket 80 kr/p, för yngre 100 kr/p.

Anmälan: Till kansliet senast 21 december på
svr@svr.se alt. 08-54 52 17 50

Ev. frågor besvaras av 
Hans Rasch 08-36 92 10 / 070-757 61 45
eller hans.rasch@comhem.se

Yngresektionen Väst 

After Work 
på Hotell Eggers

Onsdag 1 februari 2012 

från kl 17:00

Bra priser i baren

 samt

 snackbuffé! 

Varmt välkommen 
att mingla!

After Work på Eken Bar
Onsdag 1 februari 2012

 från kl 17:30
 

SVR Samhällsbyggarnas Yngresektion och 
Aspect önskar alla medlemmar en riktigt 

God Jul och
 hoppas på ett glatt återseende 

den 1 februari 
när vi drar igång med AWn igen!

SVR Samhällsbyggarna i 
samarbete med Aspect

Yngresektionen Stockholm
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Underjordisk Infrastruktur & Geoteknik 2012
7-8 februari 2012, Stockholm 

Konferensen Underjordisk Infrastruktur och Geoteknik 2012 vänder sig till dig som arbetar med 
samhällsbyggnad/planering, projektering och geoteknik. Du får praktiska lösningar och strategier för 
hållbar och ekonomisk markanvändning och byggande under jord. Lyssna till några av Sveriges främsta 
ingenjörer och geotekniker.

Missa inte heller konferensens fördjupningsdag, Markvibrationer, som ger dig verktyg och metoder för 
hur du hanterar markvibrationer för att minska omgivningspåverkan och kostnader i ditt tunnelprojekt. 
Dessutom finns möjligheten att avsluta första konferensdagen med middag och show på Norra Brunn!

Mer Information och fullständigt program: www.teknologiskinstitut.se/31248 
Plats & Kontakt: Teknologisk Institut Utbildningscentrum,
Felicia Fazzi, ffa@tiutbildning.se, 08-545 18 112 
SVR-medlemmar har 30% rabatt på ordinarie pris på konferensen och fördjupningsdagen fram till 
21 dec – ange rabattkod ”SVR” vid bokning. (rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden) 

Välkommen till Eurokodutbildningar i betong och stål

Kostnad: 4.900:- per person och kursdag.
 

Anmäl dig på www.eurokodutbildningar.se eller till info@eurokodutbildningar.se

2011 ersattes de gamla byggreglerna av Eurokoderna - ett viktigt steg mot en gemensam inre marknad 
även inom byggbranschen. Genom samverkan mellan experter på betong- och stålkonstruktioner erbju-
der företaget Eurokodutbildningar i samarbete med SBI kurser i dimensionering enligt Eurokoderna 2, 3 
och 4. Kurserna innehåller såväl regler och bakgrund som räkneexempel. 

Fem av de medverkande föreläsarna har deltagit i de internationella kommittéer som utarbetat Eurokod 
2, 3, 4 och 9. 

 

 

 
 

-

-

Kursdagar: 7-8 mars - Betong, 21-22 mars - Stål
Plats: van der Nootska Palatset, Stockholm
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Luleå tekniska universitet söker

Biträdande lektor i stålbyggnad 
Vi söker den som är intresserad av byggnadsmekanik, numerisk modellering av  
stål och betong, och som gillar att undervisa och forska inom stålbyggnad

Doktorander i stålbyggnad 
Vi söker de som vill forska och utveckla innovativa torn för vindkraftsverk  
eller prefabricerade stålintensiva hus.

Postdoktor i stålbyggnad 
Vi söker en stipendiat som är kunnig i numeriska beräkningar och  
vill jobba minst ett år i våra internationella projekt om bl.a.  
HISTWIN2, RINGMAN, FRAMEUP

För mer information:
Kontakta Professor Milan Veljkovic, 070-608 47 31, milan.veljkovic@ltu.se

Samhällsbyggaren 
med helhetssyn.

Vi är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och 

uppdragsgivare att lyckas på resan från vision till fungerande verklighet. 

GE OSS EN UTMANING OCH SÄTT OSS PÅ PROV.  
RING 031-50 70 00 ELLER BESÖK NORCONSULT.SE

Just nu söker vi Geovetare/Hydrolog
GeoteknikerTeknikansvarig konstruktörByggnadsingenjör

VA-processingenjör
jobb.norconsult.se
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Posttidning B
Returadress:
Väg- och Vattenbyggaren
Vasagatan 52, 4tr
111 20 Stockholm

God Jul och Gott 
Nytt År
önskar 

SVR ś kansli till
alla medlemmar.

Kansliet tar 
julledigt från

22 december och 
öppnar åter 

den 9 januari 
2012


