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När Caroline Redare 2013 sökte jobbet som
HR-chef på Forsen, var de viktigaste orsakerna till att hon ville dit företagets helhetssyn kring Talent Management och tydliga
engagemang i medarbetarfrågor.

Vi tog flera
kliv framåt
Under 2013 såg vi att ekonomin var på
väg uppåt igen och mycket av vårt interna arbete bestod därför i att rusta oss
för bättre tider. Bland annat satsade vi
strukturerat och målmedvetet på vårt
humankapital genom ett framgångsrikt
Talent Management-program.
Samtidigt fortsatte kundnöjdheten att
öka från en redan hög nivå och medarbetarundersökningar visade all-time high
vad gäller trivsel och engagemang.
En intressant utveckling är att Forsen
får en allt tyngre roll i stora projekt som
sjukhus- och hotellbyggen och i strategiska jobb, som till exempel två stora datacenter som ska byggas. Forsen har
tagit ytterligare ett kliv framåt.
Vi har också, återigen, sett styrkan
med vår lokala närvaro i Skåne och Uppsala. Det har varit avgörande för kunderna i flera projekt.
Resultatmässigt var 2013 ungefär som
2012. Samtliga affärsområden gick bra,
men Q1 och Q2 hade, vilket vi förutsåg,
sämre beläggning än vi är vana vid. Året
avslutades med invigningar av ett par

”Tack alla fina
medarbetare,
tack kunder och
partners för ett
framgångsrikt 2013!
spektakulära projekt, som också uppmärksammades av media: multisporthallen Fyrishov i Uppsala och handelscentret
Caroli i centrala Malmö.
Under första halvåret 2013 klarade vi
av DNV-revisionen av en s.k. treårsförnyelsecertifiering av kvalitetssystemet
ISO9001 och miljöledningssystemet
IS014001. Kvalitetssystemen är en viktig
del av vårt strukturkapital och integrerade i vårt arbetssätt. Våra rutiner, processer och system är något vi kommer
att fortsätta att slipa på för att ytterligare
utvecklas som företag.
Under hösten arbetade vi mycket

Varje medarbetare
är en viktig resurs
med vår värdegrund: Engagemang. Kvalitet. Omtanke: EKO. Dessa ord genomsyrar i allt högre grad vårt arbete. Ett
tecken på att vi har en attraktiv företagskultur och att vi är en bra arbetsgivare är
att f.d. kollegor blir återanställda. Det
känns också på stämningen i företaget, i
projekt och på gemensamma evenemang, som under konferensen i München, där stämningen var mycket god.
Tack alla fina medarbetare, tack kunder och partners för ett framgångsrikt
2013!
I kristallkulan för 2014 ser jag många
nya uppdrag, nya spännande kunder och
inte minst många nya och fler forsianer.
Hälsningar

Forsen har ett gott rykte, vilket bekräftades i den medarbetarundersökning som
gjordes senhösten 2013. Det var andra
gången det året som Forsens medarbetare graderade sin syn på företaget på
en 7-gradig skala.
Vad gäller engagemang och lojalitet
(som innefattade påståenden som: Jag
rekommenderar gärna andra att söka
arbete hos Forsen) blev resultatet: 6,2
vilket var en liten uppgång jämfört med
undersökningen i början av året.
Andra kriterier som mäts är bland
annat arbetsuppgifter, personlig utveckling och arbetsförhållanden. Forsen ligger generellt mellan 5,7-6,1
– Det är osannolikt höga betyg, säger
Caroline Redare. Tittar man på andra
företag brukar de ligga runt 4,5–5,5.
Det finns flera orsaker. En är att Forsen är en projektorganisation där
enskilda medarbetare får ett stort och
tydligt ansvar. Det är uppskattat. En
annan är ledningen och företagets aktiviteter och program som syftar till att förbättra för medarbetarna.
TALENT MANAGEMENT
Caroline Redare framhåller det sedan ett
par år pågående Talent Managementprojektet. Det tar hänsyn till hela kedjan,
från Employer Branding och rekrytering
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till avslut och alumniverksamhet. Hon
säger att Forsen lyckats få ett brett engagemang kring TM-projektet tack vare ett
strukturerat tillvägagångsätt, som började med en förstudie om vad som är
viktigt för just Forsen och dess medarbetare och vad man vill åstadkomma. När
man hade identifierat olika delmoment
erbjöds samtliga medarbetare möjlighet
att delta i förändringsarbetet. På så vis
fick TM-projektet från början ambassadörer i organisationen vilket skapar delaktighet och driv att genomföra förändringarna.
Till exempel arbetade en grupp med
att förtydliga vad som ingår i olika arbetsroller och kriterier på vad som krävs
för att avancera till en ny befattning. En
annan grupp tittade på kompetensutveckling och vilken utbildning eller vilka
certifieringar som behövs för att arbeta
på en viss nivå.
– Detta har betydelse också för våra
utvecklingssamtal. Vi kan mycket tydligare förklara vilka kriterier och ledord vi
bygger våra förväntningar och bedömningar på, säger Caroline Redare.
BRISTVARA PÅ ARBETSMARKNADEN
I ett arbetsmarknadsläge där de kompetenser som Forsen behöver är en bristvara ses TM-projektet som en nyckel till

framgång. Varje medarbetare är en viktig
resurs. Man arbetar också målmedvetet
och med framgång för att minska personalomsättningen och för att hålla kontakt
med de som slutar, som blir viktiga ambassadörer för Forsens rykte utanför företaget och ibland också beställare. När
medarbetare slutar erbjuds man att i ett
konfidentiellt samtal med HR få möjlighet att ge sin syn på vad Forsen gör bra
och vad man kan bli bättre på ur ett arbetsgivareperspektiv. Ett sätt att sedan
upprätthålla kontakten med tidigare anställda är genom Forsens livaktiga alumniförening. Den drivs av en eldsjäl och
ger Forsen en viktig kontaktyta.
Inför 2014 är planen bland annat att
bredda TM-programmet och bygga vidare på Forsens värdegrund, som har tre
ledord: Engagemang, Kvalitet och Omtanke (EKO).
– Detta är en resa som vi bara påbörjat. Utmaningen är att säkerställa att våra
värdeord blir en naturlig del i såväl medarbetarskapet som ledarskapet och har
en tydlig koppling till våra affärsmål.
Lyckas man med det visar forskning
en tydlig positiv effekt på organisationens resultat och lönsamhet, bland annat
genom att medarbetare stärks i sin förmåga att ta egna beslut, säger Caroline
Redare.
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Forsen är allt oftare
med från början

Det blir allt vanligare att Forsen hjälper sina beställare i så kallade tidiga
skeden, ibland ända från idéfasen av
ett projekt.
– Vi tar fram beslutsunderlag för att
se om eller hur projektet kan tas vidare.
Vi samordnar arbetet och gör kalkyler,
riskanalyser, tidsplaner med mera, förklarar Johan Berg, projektledare och en av
Forsens delägare.
Ofta handlar det om förstudier och
detaljplaner, som många gånger kan
leda till att Forsen i ett senare skede
byggleder projektet.
Varför väljer man just Forsen?
– Vår breda erfarenhet ger oss en bra
kompetens för den här sortens uppdrag.
Vi är inblandade i många olika typer av
projekt, vilket ger oss en mångfald kunskaper, säger Johan
Berg.
I till exempel projektet med Stockholmsförorten
Årstaberg hjälpte
Forsen till att göra
förstudien för att
sedan från halvårsskiftet 2013 fortsätta
med detaljplanen.
Det handlar om att utveckla ett industriområde till 600-800 bostäder. Detaljplanearbetet väntas vara klart i början av
2015. Forsen leder en teknikgrupp bestående av arkitekt och andra specialister
för utredningar och förslag som behövs i
en detaljplaneprocess. Forsen deltar
bland annat också i möten med kommunen och ser till att det finns beslutsunderlag för beställaren.
Under hösten 2013 fick Forsen uppdraget att leda en programutredning som
översiktligt ska beskriva tänkta byggen vid
Södersjukhuset och Danderyds sjukhus i
Stockholm. Sjukhusen behöver anpassas
till stadens och kranskommunernas
snabbt växande befolkning. Programutredningen fokuserar på vad som ska byggas, var, vilken tid det tar, vad det kostar,
ekonomisk risk och hur det ska genomföras. Nästa steg är att ta fram en systemhandling, som motsvarar projektering.
Ett annat exempel är när fastighets-

ägaren KB Söderport planerar för ny
användning av Davidhalls polishus i
Malmö. Polisen lämnar fastigheten och
häkte, rastgårdar och personalutrymmen
behöver anpassas till nya användningsområden. Nuvarande detaljplan medger
allmänt ändamål, varför endast myndigheter och liknande kan hyra lokalerna
idag. Forsen leder genom sitt Malmökontor, tillsammans med fastighetsägaren, framtagandet av en ny detaljplan
som öppnar för bostäder och centrumbebyggelse i form av hotell, kontor,
caféer och äldreboende.
I Lund pågår byggandet av forskningsanläggningen Max IV och även ESS
väntas komma igång under en nära framtid. I närheten av anläggningarna har
fastighetsägaren AB Sagax en byggrätt
för kontor. Sagax
ser möjligheter till
utveckling av ytterligare kontorsytor i området.
Forsen projektleder design och
utveckling av fastigheten parallellt
med en ny detaljplan.
Sveriges nationalarena för travsport,
Solvalla utanför Stockholm, planeras att
delvis upplåtas för bostäder. Där finns
mark som inte längre används av travet,
bland annat områden som tidigare utnyttjades till hagar och för träning. Forsen har tillsammans med NAI Svefa och
Tengbomgruppen bildat ett bolag, TNF,
för att kunna erbjuda ett heltäckande
utbud av tjänster som krävs för att arbeta
fram utredningar och driva planarbete.
Efter en förstudie 2011, som Forsen
var projektledare för, gav stadsbyggnadskontoret hösten 2012 klartecken för
planprogramsarbete.
− Det pågår fortfarande och beräknas
vara klart i slutet av 2014. Hittills har vi
tagit fram programskisser för södra delen
av Solvalla, där det får plats omkring 1 000
bostäder. TNF har också gjort en byggrättsvärdering och upprättat en strategi
för genomförandet samt kostnads- och
intäktsanalys, säger Johan Berg.

”Vår breda
erfarenhet ger oss
en bra kompetens
för den här sortens
uppdrag.
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FAKTA
Projekt: Naturhistoriska riksmuseet. Beställare: Statens fastighetsverk. Beställarens
ombud: Lenka Medin. Beställarens projektledare: Josefin Henriksson. Forsens uppdrag:
Projekterings- och byggledning. Ansvarig
projekteringsledare hos Forsen: Kristian
Brunnström. Byggledare hos Forsen: Hans
Lindholm. Genomförandeform: Generalentreprenad. Genomförandetid: april 2013 –
december 2013. Omfattning: Budgeterad
kostnad 10,5 miljoner

Historiskt ansiktslyft för
Naturhistoriska riksmuseet
Med hjälp av klätterrep och en stor dos
uppfinningsrikedom har Naturhistoriska
riksmuseets kronjuvel Stora Tornet fått
sitt första ansiktslyft sedan byggnaden
stod klar för snart 100 år sedan. Forsen
var byggledare för restaureringsprojektet
som skulle utföras helt enligt dåtidens
hantverksmetoder.
– Hela byggnaden är ett statligt
byggnadsminne vilket innebär att vi tar
särskild hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden, säger Josefin Henriksson,
projektledare på Statens fastighetsverk
som var beställare av projektet.
– För att bibehålla karaktär och kvalitet så har vi använt oss av samma mate-
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rial och metoder som man gjorde när
byggnaden uppfördes. Det har inte varit
möjligt att ta till några rationella maskiner utan det här arbetet är uteslutande
ett gediget hantverk, fortsätter hon.
Naturhistoriska riksmuseet anses som
Sveriges första offentliga museum. Ritat
av en av tidens främsta arkitekter, Axel
Anderberg, tog byggnaden sammanlagt
nio år att uppföra för att slutligen invigas
i november 1916. Kronan på verket var
Stora Tornet med sin enorma kopparklädda kupol vari man byggde ännu en
kupol, men denna gång i glas, och som
alltjämt tjänar som ett imponerande ljusinsläpp för museet.

Med nästan hundra års besök på nacken,
som årligen beräknas till över en halv
miljon, var museet och dess prakttorn
rejält nedslitet av både väder och vind
och innandömet började krokna i både
väggar och fogar.
KREATIVT TÄNK OCH
SPECIALVERKTYG
Forsen byggledde arbetet som bestod i
att byta ut tornets gigantiska kopparhölje, foga om alla slitna tegel- och granitpartier, måla och spröjsa träfönster
och trädörrar, renovera gjutjärnsräcket
runt om kupolen samt rengöra och reparera det invändiga luxferglaset. Tornets

fyra klockor och logotypen som pryder
museets fasad skulle även förgyllas med
23,75 karat äkta bladguld.
För att klara av hantverket helt i enlighet med ”byggnadsminneshandboken”
anlitades ett 30-tal experter i form av
murare, plåtslagare, målare, ställningsbyggare, glasspecialister, asfaltsgjutare
och elektriker.
– Kopparplåtsjobbet var särskilt komplicerat eftersom höljet innefattade speciella utsmyckningar och var både snett
och vint och skulle göras för hand, säger
Forsens Hans Lindholm som var byggledare för projektet.
– Plåtslagaren gjorde verkligen ett
helt fantastiskt jobb och uppfann till och
med nya verktyg för att kunna få till det.
Det blev faktiskt bättre gjort än vad det
var innan, säger han.
INGET FÖR HÖJDRÄDDA
Men det var inte bara arbetet i sig som utgjorde en utmaning; tornets höjd och

”Hela byggnaden är
ett statligt byggnadsminne vilket
innebär att vi tar
särskild hänsyn till
byggnadens kulturhistoriska värden.
speciella konstruktion gjorde att man
även var tvungen att vara kreativ i sina lösningar för att kunna komma åt alla partier.
– Det var väldigt högt, omkring 65
meter, minns Hans Lindholm, och berättar att man tänkte både ett och två varv
för att kunna få till en trygg och stabil
byggnadsställning.
Vid ett tillfälle var man till och med
tvungen att leja in industriklättringsfir-

man Klätterapan som med selar och rep
tog sig an att reparera ett högt beläget
järnräcke.
– Det var lite annorlunda, ler han.
Projektledaren Josefin Henriksson på
Statens fastighetsverk berättar att ställningsentreprenaden i sig var en stor utmaning både konstruktivt och logistiskt
då den byggdes rakt ovan museets
huvudentré.
– Det var inte helt enkelt men Forsen
skötte både logistiken och säkerhetsrutiner jättebra. Vi är väldigt nöjda, säger
hon.
Den 20 december 2013 hade Stora
Tornet äntligen återfått sin forna glans.
– Det ser jättefint ut och bygget har
kunnat pågå utan några störningar för
varken vår verksamhet eller besökare,
säger Nils Sandblom, fastighetshandläggare på Naturhistoriska riksmuseet.
– Det dröjer väl iallafall hundra år
innan det blir dags för nästa renovering
nu, avslutar han.
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FAKTA
SOM EN EGEN BYGGAVDELNING
Ombyggnaden av Birger Jarlsgatan 6 är exempel på
ett renodlat CM-projekt. Humlegården Fastigheter har
anlitat Forsen som en projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet.
– Man kan säga att Forsen är vår byggavdelning i
detta projekt, säger Viktor Sandberg, projektchef på
Humlegården Fastigheter.
En av fördelarna med CM är att Forsen kan anlita
både mindre och större entreprenörer och få bättre
konkurrens i upphandlingar, jämfört med en generalentreprenad. En annan fördel är att antalet mellanhänder minskas och beställaren får direktkontakt med
entreprenörer och större möjlighet att styra och påverka resultatet.

Projekt: Birger Jarlsgatan 6. Beställare: Humlegården Fastigheter AB. Beställarens ombud: Vice vd Thorsten Åsbjer och projektchef
Viktor Sandberg. Forsens uppdrag: Projekteringsledning, ekonomistyrning, upphandling,
tidsplanering, produktionsledning och miljösamordning. Ansvarig projektledare hos
Forsen: Micael Jonsson. Genomförandeform: Construction Management. Färdigställandetid: Slutbesiktning april 2014. Omfattning: Tillbyggnad två plan, 740 kvm BTA och
570 kvm LOA.

Konsten att bygga
utan att störa
Genom ombyggnad av en vind och påbyggnad med
ytterligare ett våningsplan skapades en 570 kvadratmeter
vacker kontorsvåning i etage i ett av Stockholms attraktivaste lägen, ett stenkast från Stureplan.
Det var ett projekt fyllt av spännande utmaningar: Arbetet måste ske så tyst som
möjligt för att inte störa grannar och
arbetsron i kontoren i underliggande våningar. Stadsbyggnadskontoret var tydliga med att påbyggnaden skulle smälta
in i taklandskapet och noga med vad
som fick synas från gatan, vilket styrde
placering och utformning av tekniska
installationer. Birger Jarlsgatan 6, före
detta Catellahuset, byggdes på 1960talet efter ritning av arkitekten Anders
Tengbom. 2008 köpte Humlegården fastigheten av kapitalförvaltaren Catella.
– Det blir en unik lokal och med ett
fantastiskt läge och utsikt, inte minst för
företag som vill driva sitt varumärke
genom placering och stil, säger Viktor
Sandberg, projektchef på Humlegården
Fastigheter AB.
Huset är omgärdat av högprofilerade
butiker och ett intensivt stadsliv.
EN JÄTTELIK HOVTÅNG
Ombyggnaden innebar att taket till vinden skulle rivas och betongstommen de-

moleras och fraktas bort, så tyst och diskret som möjligt. Det var lättare sagt än
gjort. Bygget hade endast 3x10 meter till
sitt förfogande på trottoaren, som upptogs av en bygghiss, och betong låter sig
knappast förstöras utan ljud. Men ljudet
kan minimeras.
– Istället för att bila sönder betongen
med en hydraulisk mejsel hade vi en maskin som klippte sönder den. Tänk dig en
jättelik hovtång, förklarar Micael Jonsson, projektledare på Forsen.
Den typen av arbete var dock uteslutet under kontorstid. Mycket av jobben
utfördes nattetid, under semestertid och
mellan kl 7 och 9 på morgonen. När hissen inte räckte till användes en mobilkran (endast nattetid) som sträckte sig
ovan det nu nio våningar höga huset. För
jobb som gjordes dagtid gick man inför
olika arbetsmoment ner till kontoren för
att höra hur mycket det lät och om det
störde.
– Det har varit ett logistiskt komplicerat projekt på grund av olika hänsynstaganden. Här har Forsen fungerat bra,

som sett till att välja arbetsmetoder och
tider för olika skeden. Det har gått förvånansvärt bra och vi har fått beröm av
hyresgästerna, säger Viktor Sandberg.
STORMAR NÄRMADE SIG
Ett annat spänningsmoment var vädret.
Eftersom taket togs bort måste bygget
ske under ett heltäckande väderskydd.
Man bävade inför några av höststormarna som knäckte träd som stickor i
norra Sverige och ställde till stora problem i södra Sverige. Men Stockholm
och bygget klarade sig, tack och lov.
I början av 2014 var det mesta av ombyggnaden klar och inflyttningen är planerad till sommaren.
– Kontoret har långa terrasser, kungsbalkonger, och utsikt mot Stureplan och
Nybroviken. Lokalerna är stilrena och
ljusa och mot innergården byggs en vertikal glasvägg från golv till tak. Det är
verkligen en unik kontorsmiljö. Vem
skulle inte vilja jobba här? säger Viktor
Sandberg.
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Q-märkta fasader
kräver ett extra varv

FAKTA
Projekt: Kvarteret Tombolan 4, Alvik. Beställare: Systrarna Elfvings Stiftelse. Beställarens
ansvarige: Mats Israelsson. Forsens uppdrag:
Beställarombud. Projektansvarig: Leif Hernborg. Projektledare och kontrollansvarig:
Ragnar Stenport. Färdigställandetid: dec 2014.
Omfattning: 2 100 kvm BTA. 35 lägenheter i en
ny bostadsflygel. Arkitekt: TOTAL Arkitektur
och urbanism.

Byggboomen fortsätter i de attraktiva
områdena runt Stockholms innerstad.
Ett av dem är varvsområdet Finnboda i
Nacka, som omvandlas till sjönära lägenheter. Utöver nybyggena bevaras
q-märkta hus och fylls med nytt innehåll – bland annat den gamla spantverkstaden, som under Forsens ledning
blir till kontor och livsmedelsbutik.

Här byggs endast
för kvinnor
Vid Stockholmsförorten Alviks Strand, nedanför Tvärbanans
station, ligger en vacker fastighet där endast ensamboende
kvinnor får bo. Här finns 271 lägenheter från 1940-talet. Forsen
byggleder nu en ny länga med ytterligare 35 lägenheter, som
hyrs ut på samma premisser.
Att endast ensamboende kvinnor, 30 år
och äldre, får bo här beror på det testamente och den stiftelse som två ensamstående systrar skapade 1918 och som
ligger till grund för fastigheten. De var
väldigt specifika, och även om tiderna
har förändrats gäller fortfarande deras
kriterier.
Systrarna Elfvings Stiftelse ska: ”uthyra goda bostäder åt mindre bemedlade, bildade, ensamboende kvinnor.”
KÖ ATT FÅ BO HÄR
Mats Israelsson sitter i stiftelsens styrelse.
– Hur väljer vi ut en ”bildad” kvinna
med dagens mått mätt? På den tiden var
en ’bildad’ kvinna snarast någon som
kunde föra sig i salonger och konversera.
Och vad är idag mindre bemedlad? Men
vi är bundna vid testamentet och tolkar
det så gott det går, säger han.
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Statuterna är dock inte till något hinder.
Det är kö att få bo i den k-märkta fastigheten som är ritad av Bäckström och
Reinius och ligger vackert vid vattnet.
– Att vi nu kan bygga ut beror på att
den förmögenhet systrarna ärvde och
gav till stiftelsen har förvaltats väl, säger
Mats Israelsson.
De ursprungliga lägenheterna är från
40-talet och på 30-35 kvm vardera med
sovalkov, ett större rum och en köksdel
och badrum. De har renoverats till modern standard under årens lopp. De nya
lägenheterna är lite större, på 40 kvadrat,
och ligger i en egen flygel i den sammanhängande fastigheten.
– Det är första gången vi gör en tillbyggnad. Vårt mål är en arkitektur som
harmonierar med resten av byggnadskroppen, men som ändå visar att den är
ny, säger Mats Israelsson.

SAMBO?
Skillnaden mellan de gamla lägenheterna och de nya ligger framförallt i våtutrymmena, badrum och kök med
handikappanpassning och modern utrustning. Den nya flygeln är också utrustad med mekanisk ventilation.
Inflyttning ska kunna ske i god tid före
jul. Hyresnivån följer marknaden generellt, men är relativt sett lägre än snittet.
Flera av hyresgästerna har bott här i
många år. Åldersspannet är stort även
om en majoritet är runt 60-70 år gamla.
Vad händer om en hyresgäst träffar en
man som hon vill leva med? Kan han
flytta in i bostaden?
– Nej, då får de hitta en annan lösning, säger Mats Israelsson.
Stadgarna är tydliga på den punkten.

Finnboda var i över 100 år ett av Sveriges
största båtvarv innan det gick i graven
1991. Namnet kommer av att platsen
fungerade som hamn för så kallade finnskutor. Ett beckbruk fanns på platsen
redan under 1700-talet och på lantmäterikartan från 1805 finns ett torp med
namnet Finnboda.
FRÅN BÅTVARV TILL DANSPALATS
Varvet byggde bland annat kanonbåtar,
torpedkryssare och pansarbåtar åt svenska flottan, men också åt Ryssland. Från
1960-talet minskade verksamheten och
1981 byggdes det sista egentillverkade
fartyget. Därefter fungerade Finnboda
som landets största reparationsvarv fram
till 1991. År 1997 köpte HSB varvet, som i
flera år inrymde den omtalade raveklubben Docklands.

I en anslutande byggnad tillverkades
själva båtstommarna. Det är den så kallade spantverkstaden, även känd som
svetshallen, som nu byggs om under
Forsens ledning.
– Efter varvets nedläggning användes
spantverkstaden bland annat för filmproduktion, berättar Karin Linander, fastighetschef vid HSB ProjektPartner. Med
Forsens hjälp bygger vi nu om huset till
tre kontorslokaler och i bottenplanet
planeras det för en livsmedelsbutik.
Betongstommen (prefabbyggnad)
utförs som totalentreprenad, övrigt som
utförandeentreprenader.
LÖSNINGAR MED
HÄNSYN TILL TRÄNGSEL
Huset är q-märkt och ytterväggarna ska
bevaras intakta. På en sida tillåts dock en
ny fasad, eftersom hussidan var igensatt
efter en tidigare partiell rivning. Denna
nya fasad blir i glas och gemensam med
det anslutande bostadsprojektet Docklands.
– Utmaningen är just att bygga om
och samtidigt ta hänsyn till kraven från
den antikvariska utvärderingen, säger
Hans Ingelshed, projektledare hos
Forsen. Innan vi kan riva måste vi bland

annat staga upp väggarna som ska vara
kvar. Det är ett stort jobb, med gjutning
av nya fundament som ligger under golvnivå i nya byggnaden.
Det faktum att flera byggprojekt är
igång intill varandra medför också vissa
begränsningar.
– Till exempel kan vi inte rikta de stagande stålbalkarna utåt eftersom det
pågår andra byggen precis intill; Ikano
har sitt projekt 12 meter ifrån oss, och
HSB bygger samtidigt Hamnplan och
Docklands. Stöden kommer istället att
vara i vägen invändigt, men det får vi ta.
Det är trångt på platsen och vi måste ha
koll på vad de andra byggarna håller på
med. Säkerheten är A och O.
ETT PROJEKT GAV ETT ANNAT
Spantverkstaden är en spinoff-effekt av
ett tidigare gott samarbete, då Forsen
ledde ombyggnaden av HSB:s huvudkontor på Kungsholmen. Karin Linander
är mycket positiv:
– Vi känner stort förtroende för Forsen och deras organisation. Vårt ombyggnadsprojekt blev jättelyckat, och
det var avgörande för att vi skulle gå
direkt till dem med denna beställning.

FAKTA
Projekt: Finnboda Spantverkstaden. Beställare: Finnboda Industrilokaler HB (ägt av HSB)
Beställarens ombud: Karin Linander. Forsens
uppdrag: Projektledning, projekteringsledning och produktionsledning. Ansvarig
projektledare hos Forsen: Hans Ingelshed.
Genomförandetid: Projektstart okt 2012.
Inflyttning Q3 2015. Omfattning: 2 000 kvm
BTA. Arkitekt: Ankar Arkitekter AB.
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FAKTA
Projekt: Swedbank HQ. Beställare: Humlegården
Fastigheter. Beställarens projektchef: Daniel
Markström. Forsens uppdrag: Byggprojektledning.
Ansvarig projektledare hos Forsen: Håkan Undin.
Ansvarig produktionschef hos Forsen: Peter
Kjellgren. Genomförandeform: Construction Management. Genomförandetid: april 2011 – maj 2014.
Omfattning: 45 000 kvm BTA. Arkitekt: 3XN.

Guldklassad
bankbyggnad
Hållbarhet är ledstjärnan för Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg. Fastigheten har miljöcertifierats
enligt det svenska systemet Miljöbyggnad och fått
högsta möjliga betyg: guld.
Den vackra vita byggnaden, som sicksackar sig 160 meter längs Landsvägen i
centrala Sundbyberg, är ett ”intelligent
hus” som återvinner och överför energin
dit den för stunden bäst behövs. 2 500
personer flyttar under våren 2014 in i de
öppna och ljusa lokalerna.
Huset omfattar totalt cirka 45 000 kvm
med fem öppna ljusgårdar där alla våningsplan mynnar ut. Man kan se tvärs
igenom hela byggnaden. Två stora spiraltrappor fungerar som naven i huset,
platser för spontana möten.
– Energimålet sattes högt, max 50 kilowattimmar per kvadratmeter och år, vilket
är avsevärt lägre än Boverkets normkrav.
Det har varit utmaningen i den här stora
öppna byggnaden och har krävt samverkan av alla inblandade parter. Forsen har
koordinerat arbetet när vi tillsammans
skulle hitta de smartaste lösningarna,
säger Daniel Markström, projektchef på
Humlegården Fastigheter AB, som är
byggherre.
Exempelvis känner huset av hur
många människor som vistas i olika delar
och ventilerar därefter. Belysningen an-
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passas med dagsljusstyrning och värme
och kyla distribueras om efter dygnets
olika behov.

teras. Glaset släpper in mycket ljus samtidigt som det är välisolerat och effektivt
skärmar av solen.

TRADING VÄRMER DUSCHVATTEN
Huset är utrustat med både bergvärme
och fjärrvärme, men samtidigt används
exempelvis överskottsvärmen från datorerna på den stora tradingavdelningen
för att värma duschvatten och som markvärme framför huvudentrén. Sedum på
taket tar hand om stora mängder regnvatten, som leds ned för att bevattna träden utanför huset i stället för att belasta
dagvattensystemet.
Arkitekt är det danska företaget 3XN,
nyligen prisbelönta för Den Blå Planeten,
ett spektakulärt akvarium utanför Köpenhamn. De har stor erfarenhet av att rita
kontorshus med en inarbetad filosofi för
att skapa både trivsel och effektiv kommunikation.
Den vackra och arkitektoniskt avancerade fasaden är levererad av Skandinaviska Glassystem i Lysekil. Den består av
1 037 fasadelement, vilket innebär att
det var ett stort pussel som skulle mon-

CM GAV BRA SAMVERKAN
– Forsens entreprenadform, Construction
Management, CM, har varit en förutsättning för bra samverkan med så många
inblandade under hela processen. CM
medför att vi som byggherre blir mer
snabbfotade och kan hantera förändringar under byggtiden på ett lättare
sätt. Samtidigt ställer det krav på oss att
vara mer aktiva och insatta i detaljer,
säger Daniel Markström.
Peter Kjellgren, Forsens produktionschef, påpekar att de fungerar lite som
Humlegårdens egen byggavdelning, när
de leder och administrerar hela byggprocessen inklusive projektering.
– CM ger vinster i både tid och
pengar eftersom man jobbar parallellt
med upphandlingar och anpassningar
genom hela byggtiden. Uppskattningsvis
har det här projektet därmed 10 procent
lägre kostnader, säger han.

FAKTA
Beställare: Rikshem. Beställarens ombud:
Erik Hävermark. Forsens uppdrag: Projektledning, projekteringsledning, byggledning,
installationssamordning, kvalitetsansvarig PBL,
kalkyl. Ansvarig projektledare hos Forsen:
Carl Håkansson. Genomförandeform: Totalentreprenad, generalentreprenad. Arkitekt:
A-sidan Arkitektbyrå, Christina Eskils.

Rikshem växer
så det knakar
Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag
och äger bland annat 19 000 bostäder runtom i Sverige.
Dess bestånd värderas till 17,9 miljarder kronor (2013) och
dess mål är att på ett antal år expandera genom ytterligare
förvärv och då värderas till 25 miljarder kronor.
Ett av Forsen Projekts första jobb för
Rikshem var renovering av studentbostäder i Uppsala 2011.
– Vi höll på med ett anbud om CM
när de hörde av sig och sade att de
specifikt behövde konsulting, byggledare och kontrollansvarig, berättar Carl
Håkansson, gruppchef på Forsen Projekt
i Uppsala.
Sedan dess har Forsens antal uppdrag vuxit och omfattar renoveringar,
förstudier med fokus på projektledning,
byggledning, kalkyl och projekteringsledning. Ännu så länge bara i Uppsala
där Rikshem har sitt största bestånd.
Ett projekt är kvarteret Eskil som görs om

till ett särskilt boende för personer som
är beroende av tillsyn. Ett 50-tal lägenheter ska renoveras och byggas om.
Produktionen väntas komma igång till
sommaren. Ett annat, avslutat projekt, är
Lundgården Etapp 1, en befintlig fastighet som gjorts om till vårdboende för
dementa. En av utmaningarna var att få
till dagens krav på tillgänglighet och
särskilda krav för demensboenden i en
fastighet som från början hade en helt
annan funktion.
STORT EGET ANSVAR
Rikshem ägs av pensionsbolagen Fjärde
AP-fonden och AMF. Dess offensiva till-

växtmål gör att organisationen växer
snabbt.
– Vi har en egen förvaltningsorganisation men behöver ibland stöd att driva
våra projekt, säger Erik Hävermark,
projektchef på Rikshem. Han säger att
Forsen får ett stort ansvar i de projekt
där de engageras.
– Jag tycker att Forsen fungerar bra.
De går på ett bra sätt in i byggherrerollen, representerar våra värderingar
och blir vår förlängda arm. Det är lätt att
man som konsult bara tillhandahåller en
tjänst. Vi vill ha konsulter som tänker som
rikshemmare. Det gör Forsen.
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Bild: Tengbom

FAKTA
Projekt: Solvalla. Beställare: Solvalla Utvecklings AB. Beställarens ombud: Jens Petter
Stenseth. Forsens uppdrag: Projektledning.
Ansvarig projektledare hos Forsen: Johan
Berg. Genomförandetid: Förstudie inleddes
2011, detaljplanstart beräknas 2015.
Omfattning: Planprogramsutredning
avseende ca 2 000 bostäder och utveckling av
Solvalla Travarena. Arkitekt: Tengbom.

Från häststallar
till bostäder
Sveriges nationalarena för travsport delar med sig
av sina stora marker för att ge plats åt bostäder.
Men innan spaden kan sättas i marken måste en
rad frågor kring infrastruktur, miljö och byggrättsvärdering lösas. Forsen projektleder det komplexa
planprogramsarbetet.
Solvalla travbana i västra Stockholm ägs
av Stockholms travsällskap och invigdes
1927. Då var omgivningarna till stora
delar oexploaterade. Idag susar trafiken
tät på den intilliggande Ulvsundaleden,
och staden har krupit allt närmare med
många nya hus och köpcentra som tillkommit de senaste åren.
− Detta har gjort Solvallas marker attraktiva för bostäder. Fastigheten sträcker sig långt utanför arenan, och nu för
tiden behövs inte lika stora områden för
själva travverksamheten, säger Forsens
projektledare Johan Berg.
Han förklarar att travtränarna förr
hade hästarna på arenan och använde
markerna intill som hagar och för träning.
Men nu har alla egna anläggningar runt
om i Mellansverige, vilket gör att Stockholms travsällskap bara behöver Solvalla
för tävlingsverksamhet.
− Tanken är att exploatera marken för
att bygga bostäder, och i förlängningen
även modernisera själva arenan, säger
Johan Berg.
Projektet drivs av Stockholms travsällskaps fastighetsbolag Solvalla Utvecklings AB, som tagit hjälp av bolaget TNF
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för att utveckla fastigheten. TNF består
av företagen Tengbom arkitekter, NAI
Svefa fastighetskonsulter och Forsen
som sköter projektledningen.
Genom detta samarbete kan de tre
bolagen tillsammans erbjuda samtliga
tjänster som krävs för att utveckla Solvalla. Forsen står för den övergripande
projektledningen, den byggtekniska
kompetensen, kostnadskalkylering, tidplaner med mera. NAI Svefa är specialister på fastighetsvärdering och fastighetsutveckling. Tengbomgruppen står för
arkitektkompetensen för både stadsutveckling och husarkitektur.
− Tillsammans med Solvallas kompetenta beställarombud har TNF tagit fram
de utredningar som krävs för beslutsunderlag och för planprocessen, förklarar
Johan Berg.
Uppdraget inleddes med en förstudie
2011 som visade på vilka möjligheter och
konsekvenser en utveckling av Solvalla
har. Solvallas styrelse fattade i slutet på
2011 beslut att gå vidare och ansöka om
att starta ett planarbete med Stockholms
Stad.
Stadsbyggnadsnämnden antog på

hösten 2012 ett start-PM som innebar att
TNF kunde inleda ett planprogramsarbete.
− Det pågår fortfarande och beräknas
vara klart i slutet av 2014. Hittills har vi
tagit fram programskisser för södra delen
av Solvalla, där det får plats omkring 1 000
bostäder. Vi har också gjort en byggrättsvärdering och upprättat en strategi för
genomförandet samt kostnads- och intäktsanalys, säger Johan Berg.
Han förklarar att en stor utmaning är
att lösa alla infrastrukturfrågor och få
exploateringen att fungera tillsammans
med travverksamheten. Banans och
Sveriges största tävling är Solvallas internationella elitlopp, då cirka 30 000 besökare tas emot.
− Flödet av transporter med varuförsörjning och hästar måste hela tiden
kunna flyta smidigt. Dessutom ska vårt
bygge samordnas med flera pågående
arbeten i närområdet, till exempel SLs
nya tvärspårväg och Trafikverkets fyrspårsutbyggnad av Mälarbanan. Det gäller att
få ihop alla intressen så att planen fungerar för alla behov i framtiden, poängterar
Johan Berg.

Spännande planer för
gammalt polishus
Det gamla polishuset i Malmö har tjänat ut som polishus, men
läget är bra och fastighetsägaren vill göra om fastigheten för
helt annan verksamhet.
Fastighetsägaren har stora planer för det
gamla polishuset vid Davidshallstorg i
Malmö när polisen flyttar till nya lokaler
under 2014/2015. Istället för häkten, rastgårdar och personalutrymmen ska här
kunna vara bostäder, radhus ovanpå tak,
kaféer, hotell, kontor och eventuellt äldreboende.
Men först måste kommunen godkänna en ny detaljplan.
– Fastigheten byggdes på 30-talet för
polisverksamhet och den gamla detaljplanen statuerar ’för allmänt ändamål’, förklarar Pelle Fochsen på AB Sagax, som
representerar fastighetsägaren Söderport.
Det innebär att endast myndigheter,
stat och kommun, kan utnyttja fastigheten. Sagax skapar nu flexibilitet för hela
ytan på 17 000 BTA. I arbetet med förslag
på en ny detaljplan och nya användningsområden har man tagit hjälp av Forsen.
– Vi har arbetat tillsammans med

Forsen i Stockholm. Forsen har kontor i
Malmö, lokalkännedom och lokala kontakter. Det är viktigt, säger Pelle Fochsen, som sitter på Sagax huvudkontor i
Stockholm.
Sagax har fastigheter runtom i landet
till ett värde av cirka 10 miljarder kronor.
HÄKTET RIVS
Polishuset byggdes i senklassicistisk stil
på 30-talet. Det har gjorts tillbyggnader
på 50- och 80-talet, men nu har polisen
sagt upp hyresavtalet för avflyttning.
Byggnaden, där ca 500 polisanställda har
arbetat, har med åren blivit för trång.
Även cellerna anses för små med moderna mått mätt. Polisen flyttar till större
lokaler som ligger i anslutning till ett nytt
rättscentrum i Malmö, där Polisen, Kriminalvården, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten
samlas.

I de planer som skissas kommer huvudbyggnaden, som vetter mot torget, att
behålla sin fasad men få sin interiör anpassad till de nya förutsättningarna. På en
byggnad på gården vill man bygga radhus ovanpå taket. Häktesbyggnaden rivs.
Förhoppningen är att detaljplanen
kan vinna laga kraft under 2014 så att
uthyrning och byggnation kan sättas
igång så snart som möjligt.

FAKTA
Projekt: Kv Kamelen 14, fd Polishus Davidshallstorg, Malmö. Beställare: Söderport.
Beställarens ombud: Susanne Essehorn.
Forsens uppdrag: Utveckla ny detaljplan för
ändrad verksamhet. Ansvarig projektledare
hos Forsen: Anders Brieditis. Genomförandetid: Detaljplan väntas föreligga Q3 2014. Omfattning: ca 17 000 BTA. Arkitekt: Equator.

FAKTA

Från spritlager
till bilgarage
I ett gigantiskt bergrum vid Liljeholmskajen i Stockholm
förvarades miljontals liter alkoholdrycker när Vin&Sprit AB
drev anläggningen. Nu blir det garage för 1 000 bilar och
Forsen projektleder den omfattande ombyggnaden.

Projekt: Berggarage Liljeholmskajen. Beställare: JM AB. Beställarens ombud: Jesper
Åman. Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning. Ansvarig projektledare hos Forsen:
Micael Jonsson. Genomförandeform:
Construction Management. Genomförandetid: januari 2013 – maj 2015. Omfattning:
Ett berggarage för 1 000 bilar, BTA 45 000 kvm
fördelade på 5 bergrum. Total projektkostnad: närmare 350 miljoner kronor. Arkitekt:
JANARK Arkitekter.

Bergrummet har använts vid filminspelningar av olika thrillers.

Bakom den lodräta klippväggen döljer
sig fem stycken 150 meter djupa håligheter rätt in i berget. Här kommer det att
finnas plats för 1 000 bilar fördelade på
en yta motsvarande sju internationella
fotbollsplaner. Där det är som högst blir
garaget fyra våningar, och den sammanlagda volymen i de fem bergrummen
mäter smått obegripliga 230 000 kubikmeter.
Ursprungligen användes utrymmena
av statliga Vin&Sprit, som etablerade sin
verksamhet vid Årstadal och Liljeholmskajen i slutet av 1950-talet. Närmare 50
miljoner liter vin och sprit lagrades i
bergrummens otaliga buteljer och cisterner av olika storlekar. I slutet av 1990talet flyttade Vin&Sprit härifrån. Då köpte
bostadsutvecklaren JM en stor del av
markområdet.
Sedan dess har en helt ny stadsdel
vuxit fram utmed kajen, och utanför
bergrummen håller några av områdets
högsta bostadshus på att ta form. Liksom
i övriga staden finns ett stort behov av
parkeringsplatser.
− Möjligheten att anlägga garage
under husen är begränsade, eftersom de
då skulle hamna under vattennivå, vilket
ställer väldigt höga krav på konstruktionerna. Att istället utnyttja bergrummen
för parkering var därför ett kostnadseffektivt alternativ, säger Micael Jonsson,
projektledare vid Forsen, som anlitades
för att leda den komplexa entreprenaden vid årsskiftet 2012/2013.
Johan Ax Riise, arbetschef vid JM,
förklarar att Forsens erfarenhet av Con-

struction Management var avgörande vid
valet av samarbetspartner.
− Vi behövde ta in kompetens när det
gäller bergschaktning, men ville samtidigt äga bygghandlingarna och behålla
kontrollen över utförande och kvalitet.
Syftet är att minimera kostnaderna för
oss själva och bostadsrättsföreningarna
som ska ta över när garaget är klart. Det
ställer stora krav på Forsens inköpare,
säger Johan Ax Riise.
Han poängterar att CM-konceptet
medger en flexibilitet som gör det möjligt
att hantera sena förändringar och vänta
med vissa beslut, för att kunna jobba vidare med lösningarna och därmed uppnå
ytterligare kostnadsbesparingar.
− Ett exempel är valet av armaturer.
Idag går utvecklingen inom LED-belysning väldigt snabbt. Genom att vänta
med inköpen så länge som möjligt bedömer vi att vi får bättre produkter till
lägre priser när det väl är dags att sätta
upp dem, säger Johan Ax Riise.
Än så länge återstår en hel del grövre
jobb innan inredningsdetaljerna kan
komma på plats. Men mycket är också
gjort. Större delen av bergentreprenaden färdigställdes under 2013 – med
sprängning och schaktning för nya förbindelsegångar mellan bergrummen,
samt förstärkning av bergytan med sprutbetong och bultar. I början av 2014 revs
befintliga betongkonstruktioner, och
under resten av året vidtar anläggning av
nya bjälklag, hisschakt, stålstommar, körbanor och ett komplext system av tillfartsramper.

− Logistiken både i och utanför bergrummen är en stor utmaning. Där inne
utför vi en massa jobb parallellt, med
höga krav på säkerhet och miljö, vilket
begränsar rörligheten. Och utanför passerar vi många pågående byggen av bostäder innan vi kommer fram till vår
arbetsplats. Infarten till berggaraget
kommer att gå under tre av husen som
nu grundläggs, säger Micael Jonsson.
Samordning krävs således, och för att
underlätta logistiken har JM gett Forsen
uppdrag att projektleda betongentreprenaden för både berggaraget och bostadshuset som ligger närmast intill.
− Det gör att vi kan handla upp allt
genom samma entreprenör och samköra
projekten, vilket spar både tid och
pengar, påpekar Johan Ax Riise.
Förutom de produktionsmässiga utmaningarna finns också en rad frågor att
lösa när det gäller utformning av inomhusmiljön i det djupa fönsterlösa bergrummet. Johan Ax Riise framhåller att
trygghet och trivsel är avgörande för de
1 000 boende som ska nyttja parkeringen:
− Därför jobbar vi mycket med färgsättning, ljus och ljud. Garaget kommer
också att kameraövervakas. Och förutom
själva parkeringsytan finns ytterligare
omkring 6 000 kvadratmeter i berget,
som kan användas till en idrottsanläggning eller liknande. Det skulle betyda
mycket för hela den nya stadsdelen.
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Forskarinvasion i Lund

FAKTA
Projekt: Malmö Live, Clarion Hotell och Kongresscenter.
Beställare: Nordic Choice Hotels. Beställarens ombud:
Catarina Molén-Runnäs. Beställarens projektledare:
Anna Rosén. Forsens uppdrag: extern projektledare,
stödfunktion. Ansvarig hos Forsen: Leif Hernborg.
Arkitekt: schmidt /hammer/lassen architects.

Två stora forskningsanläggningar bidrar
till ökad framtidstro i den redan expansiva universitetsstaden Lund. Det är
European Spallation Source (ESS), som
börjar byggas i år, och MAX IV-laboratoriet, som väntas stå färdigt nästa år. Här
ska många hundra forskare i flera år
framöver studera hur olika material är
uppbyggda.
Det är bakgrunden till att fastighetsägaren AB Sagax utvecklar nya kontorsytor på fastigheten Stockholmsledet 9 i
norra delen av Lund.
– Det kommer att hända mycket i Lund
de närmaste åren, säger Pelle Fochsen,
förvaltare på Sagax i Stockholm.

Här byggs ett
landmärke
Det är inget vanligt hotell som byggs intill Malmö Centralstation,
utan kongress, konferens, konserthus och ett hotell – allt i ett. Den
totala ytan är 90 000 kvadratmeter. Högst upp, på hotellets 25e
våning, skapas en skybar och restaurang med utsikt över Malmö,
skånska slätten, Öresund och Danmark.
Det blir något exceptionellt, lovar Anna
Rosén, projektledare på Nordic Property
Management, som ingår i Nordic Choice
Hotels som står bakom hotellet, ett
Clarionhotell.
Malmö Symfoniorkester lät flytta konserthuset från en annan del av Malmö för
att bli en del av denna stora enhet, som
döpts till Malmö Live.
– Detta är ett jätteprojekt både ur
bygg-, logistik- och planeringssynpunkt,
säger hon.
Under en period arbetar samtidigt
600 personer med bygget.
Choice står för hotellet, konferensoch kongressytor och har också ansvar
för mat och dryck och annan service i
konserthuset.
Anna Rosén arbetar med projektet
tillsammans med Leif Hernborg, projektledare från Forsen.
SÄNGAR TILL 444 RUM
I början av 2014 var de i full färd med att
planera rumsinredning, allt ifrån möblering till textilier. Mycket var fortfarande
på idéstadiet. Clarion plagierar inte sina
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andra anläggningar, utan bygger stilen
på en gemensam värdegrund som ger
utrymme för lokal variation.
Invigningen av hotellet och de andra
delarna är satt till den 2 maj 2015. Årsskiftet 2014/2015 ska man börja ta in
sängar och annat till hotellets 444 rum,
på bara tre månader. Man är hänvisad till
hotellhissarna. Byggverksamhet pågår
under tiden. Leif Hernborg beskriver det
som ”en intressant logistisk utmaning.”
Därtill kommer inredning av två restauranger, barer, kongress och konferenslokaler, lobby med mera.
Inte minst på grund av den komplicerade logistiken har Forsen kopplats in i
projektet.
– Leif är en extern projektledare, en
förlängd arm. Det är så många besked
och beslut att hantera. Det är bra med
två par ögon och öron. Leifs gedigna erfarenhet från byggprojekt och hotell är
ett värdefullt tillskott! Sen är ju Forsen
även duktiga på detaljerade kalkyler och
har stor och god kunskap kring inköp,
säger Anna Rosén.

Forsen i Skåne hjälper Sagax att ta fram
en ny detaljplan för att möjliggöra utvecklingen av fastigheten.
– De finns på plats, de har lokal förankring. Det är väldigt viktigt, säger Pelle
Fochsen.
AB Sagax förvärvade fastigheten, som
ligger i forskarbyn Ideon, och en intilliggande fastighet av Gambro för några år
sedan. Den planerade totala ytan ovan
mark blir 45 000 BTA för kontor och
15 000 BTA under mark för garage,
teknikrum, gym och liknande.
Forsen tar bland annat fram kalkylunderlag. Det räcker inte med att räkna
ytor och antal personer. Du måste ha
med energifrågor och andra parametrar.

– Det är mer som förprojektering, säger
Pelle Fochsen.
Forsen projektleder utformning och
utveckling tillsammans med AB Sagax.
När detaljplanen är godkänd och
hyresgästfrågan klarlagd kan bygget
komma igång.

FAKTA
Projekt: Stockholmsledet 9. Beställare: Sagax
Lund AB. Beställarens ombud: Pelle Fochsen
Forsens uppdrag: Projektledning tidigt
skede, projekteringsledning, byggledning.
Ansvarig projektledare hos Forsen: Helena
Pålsson. Omfattning: 60 000 kvm BTA.
Arkitekt: Fojab AB.

DJUPDYKNING I MATERIAL
ESS är ett europeiskt forskningsprojekt
med 17 partnerländer. Byggstart planeras till år 2014 och ESS väntas stå klart
2019 och vara i full drift 2025. MAX-lab i
Lund byggs ut till det väsentligt större
MAX IV, som väntas stå klart 2015. Båda
anläggningarna sysslar med mycket
avancerade studier av atomer och molekyler – en forskningsmässig straight flush
helt enkelt.

HUR MÅNGA KAFFEKOPPAR?
Den ovanliga anläggningen med allt-i-ett
konceptet och öppna områden för dropin är en planerares mardröm för mat,
dryck och service. Till exempel: Hur
många kaffekoppar går åt en viss dag då
det förutom hotellverksamhet pågår
både konsert och flera konferenser?
Skanska, som bygger komplexet, behöver veta vad de ska dimensionera för.
– På ett traditionellt hotellprojekt vet
du vad du kan räkna med. Det är svårt att
veta här, förklarar Anna Rosén. Vi jobbar
med olika scenarier och tar in erfarenhet
från våra andra anläggningar runtom i
Norden.
Fastigheten tas över av AFA Fastigheter när den är klar. De två hyresgästerna
Nordic Choice Hotels och Malmö Symfoniorkester inreder helt efter egen fason.
Anna Rosén tycker att projektet är
något alldeles extra.
– Planering och projektledning är en
utmaning i ett så här stort projekt, men
det är enormt kul att vara med om. Det
blir ett landmärke – ett ställe där folk
kommer att hänga, säger Anna Rosén.

Illustration: FOJAB arkitekter

FAKTA
Projekt: Sergels Torg, tätskiktsentreprenad.
Beställare: Trafikkontoret vid Stockholms stad.
Beställarens ombud: Håkan Söderlund.
Forsens uppdrag: Byggledning och byggsamordning. Ansvarig byggledare hos
Forsen: Daniel Herrmann. Genomförandeform: Utförandeentreprenad. Färdigställandetid: mars 2014 Omfattning: 98 Mkr.
Projektör: WSP Sverige AB. Entreprenör:
NCC Construction Sverige AB.

Sergels Torg ska
hålla minst 50 år till
Med nytt tätskikt och betongbjälklag står de första etapperna av gatudäcket över Sergels Torg åter redo att tjäna
som både körbana och tak åt underliggande butiker. Forsen
stod för byggledning och samordning vid den omfattande
renoveringen mitt i Stockholms pulserande hjärta.
Sergels Torg är en betydande knutpunkt
för många olika trafikantgrupper från
hela huvudstadsområdet. Här sammanstrålar ett flertal buss- och tunnelbanelinjer, vilket resulterar i ett enormt flöde av
människor som passerar varje dag. Det
är också en viktig handelsplats och knyter ihop Hamngatan från Kungsträdgården med Centralen och Hötorget.
Sedan oktober 2012 har framkomligheten varit något begränsad till följd av
den stora upprustning som gjorts av
gatudäcket. Det byggdes redan 1963,
och ett halvt sekels användande hade
lett till skador i såväl tätskikt som
betongbjälklag – med konsekvensen att
vatten börjat läcka in i underliggande
butiker. Åtgärder behövdes alltså för att
skydda installationer och egendom.
− Arbetet är tekniskt komplicerat i
och med att det rör sig om en tredimensionell vägkropp och ägarstruktur. Staden äger gatan, medan lokalerna som
ligger under överdäckningen har olika
fastighetsägare, som i sin tur hyr ut till en
mängd affärsidkare, säger Forsens byggledare Daniel Herrmann.
Han berättar att det vanliga är att ha
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samma ägare uppåt och nedåt när det
gäller arbeten i gator och mark. Med alla
dessa intressenter runt Sergels Torg
gällde det att anpassa arbetsmoment
och tider efter de avtal staden upprättat
med fastighetsägarna.
− Entreprenörerna har fått jobba treskift för att minimera den tid som stockholmarna störs. De gående måste
släppas fram på dagtid, och då kan man
inte stänga av framför butikerna. Sådana
sträckor har man därför bara kunnat arbeta med på nätterna, säger Daniel Herrmann.
Störande buller går förstås inte att
undvika helt, oavsett när på dygnet arbetet utförs. Att bila betong i stadsmiljö har
varit en särskild utmaning. En effektiv
och skonsam metod efterlystes.
− Därför användes mycket vattenbilning, där en kraftig vattenstråle skär
genom betongen, för att minimera skadorna på omgivande material. Det fungerade bra, och bidrog till att tidplanen
kunde hållas, trots att betongen var i
sämre skick än man från början förutsett,
fortsätter Daniel Herrmann.
Forsens del i renoveringen av Sergels

Torg har varit att byggleda återställningen av färdig gata efter det att tätskiktet och delar av betongbjälklaget
bytts ut. I samband med detta har Stockholms stad också valt att förbereda för
en eventuell förlängning av Spårväg City
till T-centralen, från Hamngatan via Klarabergsgatan.
− Spårvagnar väger mycket, så det
innebär helt andra laster än med befintlig trafik. Nu har vi sett till att det finns en
färdig betongbana i botten så att man
kan lägga dit rälsen om en ny spårvägslinje blir verklighet, säger Daniel Herrmann.
Projektet avslutades tidigt 2014, men
flera gator och överdäckningar i anslutning till Sergels Torg står på tur att renoveras de närmaste åren. Förberedelserna
pågår för fullt, för att arbetet ska flyta
smidigt för alla berörda. Stockholms stad
måste exempelvis kunna erbjuda ersättningslokaler för de butiker som behöver
evakueras. Här har Forsen anlitats för att
leda ombyggnaden av en fastighet som
enkelt ska kunna anpassas efter olika
verksamheter – vilken butik som helst ska
tillfälligt kunna flytta dit.
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Tiden har hunnit ikapp
David Helldéns hus

FAKTA
Beställare: Stockholms läns landsting via
Locum. Beställarens ombud: Claes Magnusson, Locum. Forsens uppdrag: Projekt- och
projekteringsledare för program- och systemhandlingsskede. Optioner på att gå vidare
med även bygghandlingsprojektering och
byggledning. Ansvarig projektledare hos
Forsen: Jan Ahlinder. Färdigställandetid: Försörjningskvarteret skall stå klart 2016/17,
behandlingsbyggnaden klar till nyår 2017/18,
vårdbyggnaden något år senare. Omfattning:
Ca 68 000 kvm och 2,8 MDR. Arkitekt:
Link Arkitektur.

Elin Söderberg, Forsen Projekt,
projekteringsledare för vårdbyggnaden

Förebyggande insatser
vid Södersjukhuset
När gamla Karolinska sjukhuset läggs
ned och NKS öppnar uppstår en brist i
antalet vårdplatser för Stockholmsregionen. Därutöver finns behov att
utöka vårduppdraget för de övriga
sjukhusens akutmottagningar och operationsverksamheter – som helhet en
landstingssatsning på 25 MDR. Ett av
Forsens uppdrag handlar om dessa
strategiska investeringar på SÖS,
Södersjukhuset.
Forsens roll vid SÖS är som projekt- och
projekteringsledare för program- och
systemhandlingsskedet. Dessutom finns
optioner på att gå vidare med bygghandlingsprojektering och byggledning.
– Vår del av projektet avser i dagsläget dels en ny behandlingsbyggnad om
ca 38 000 kvadratmeter, dels en vårdbyggnad om ca 20 000 kvadratmeter
med ca 150 nya vårdplatser, berättar
Hans Ingelshed, biträdande projektledare hos Forsen. Därutöver ingår uppförande av ett nytt försörjningskvarter om
ca 10 000 kvadratmeter.
NYA OCH MODERNA VÅRDLOKALER
Behandlingsbyggnaden ska innehålla 23
nya operationsrum (operationsavdelning
utförs på två våningsplan), ett vånings-
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plan med endoskopi, patologi och cytologi, samt en ny vuxenakut. Med 145 000
vårdtillfällen per år blir den landets största akutavdelning. Dessutom ska byggnaden inrymma en ny obduktionsavdelning samt ny sterilcentral.
Vårdbyggnaden beräknas få ca 150
nya vårdplatser i enkelrum, medan försörjningskvarteret ska innehålla lokaler
för driftentreprenörer, ny reservkraftsanläggning m.m.
Ett antal evakueringslokaler kommer
också att byggas, bl.a. en ny tillfällig sterilcentral i fyra plan. Miljömål Guld enligt
Byggvarubedömningen ska uppnås i
nybyggnadsdelarna.
Ett antal hus ska rivas för att ge plats
åt de nya byggnaderna. Rivningsstart
planeras ske under våren 2014.
Projektet är stort, komplext och installationstätt. Att projektera och utföra så
att avancerad medicinsk och teknisk utrustning kan kopplas in på exakt rätt
plats är inget man gör i en handvändning. Ofta är installationskostnaden lika
stor som byggkostnaden i ett sjukhusprojekt.
– Stängningen av gamla KS är den
största anledningen till projektet, men
andra orsaker är också att nuvarande
lokaler är slitna och dåligt anpassade för

dagens vård. Dessutom ökar befolkningen i regionen och vårdbehovet ökar
totalt i och med detta, konstaterar Hans
Ingelshed.
INVÄNTAR POLITISKT KLARTECKEN
I slutet av mars 2014 ska beslutsunderlag
innehållande genomförandeplaner m.m.
levereras till landstinget, som därefter
kommer att ta upp frågan i olika nämnder under några månader.
– Förutsatt att landstinget säger ja på
sitt fullmäktigemöte i juni, så kan allt fortlöpa enligt plan, vilket innebär byggstart
av behandlingsbyggnaden och försörjningskvarteret vid nyår 2014/15. En ny
detaljplan måste också vinna laga kraft
till detta årsskifte innan något av detta
kan byggas, förklarar Hans Ingelshed.
– Byggtiden måste vara kortast möjliga. Därför kommer vi att satsa på hög
prefabriceringsgrad. Projektet kommer
att bli väldigt intensivt med arbete på en
liten yta där man måste detaljplanera logistiken så att högsta möjliga hänsyn tas
till sjukhusverksamheten och de boende
i grannskapet. Kort sagt en logistisk utmaning, där säkerheten måste gå främst.

I Ekensberg, knappt 100 meter från
Mälarens inlopp mot Stockholm, renoverar Stockholmshem sju punkthus av arkitekten David Helldén, känd för att bland
annat ha ritat den första Hötorgsskrapan,
närmast konserthuset, som stod färdig
1960.
Renoveringen på Ekensbergsvägen är
omfattande. Byggnormer och praxis har
uppgraderats kraftigt sedan husen byggdes mellan 1946 och 1952.
– Exempelvis saknar våtutrymmena
tätskikt. Det var vanligt då, men har förstås lett till otaliga mindre fuktskador
under årens lopp. Badrummen hade endast färgad betongyta. Nu kaklar vi från
golv till tak, berättar Endre Barat, projektansvarig på Stockholmshem.

All fast inredning byts ut, köksbänkar
höjs från 80 cm till 90 cm, gas ersätts
med el, sju lager tapet rivs av och golv
läggs om, med mera. De flesta lägenheter utrustas med balkonger. Självdrag
ersätts med centralfläktar på vindarna.
Forsen har ett ramavtal med Stockholmshem och håller i byggverksamheten: projektleder, samordnar, handlar
upp entreprenader.
Punkthus innebär att det endast finns
ett trapphus, centralt beläget i byggnadens inre med lägenheterna grupperade
runtom. Lösningen var idealisk för att
bygga på höjd som blev alltmer populärt
efter andra världskriget.
Fastigheterna i Ekensberg rymmer
125 lägenheter och är 4 våningar höga.
Lägenheterna är från ettor på 25 kvm till

treor på 63 kvm, som var ämnade för
barnfamiljer.
Varje hus tar 6-8 månader att renovera. Arbetet väntas vara helt klart till årsskiftet 2015/2016.
– Det är väldigt vackra hus i ett fint
område med utsikt över Stora Essingen
tvärs över vattnet. Tiden har hunnit ikapp
husen. Det är det vi tar igen nu, säger
Endre Barat.

FAKTA
Projekt: Kv Spantet. Beställare: AB Stockholmshem. Beställarens ombud: Patrik
Andresson. Ansvarig projektledare hos Forsen: Ragnar Stenport. Genomförandeform:
Construction Management. Färdigställandetid: December 2015. Omfattning: 125 lägenheter. Arkitekt: Sundells Arkitekter.

En logistisk utmaning
Med 250 000 passerande resenärer dagligen krävdes en flexibel
organisation för att kunna bygga om Stockholms Centralstation utan
att stänga av tågtrafik och serviceutbud. Forsens sätt att arbeta med
Construction Management var en nyckelfaktor i miljardprojektet.
Efter fem års genomgripande ombyggnadsarbeten har huvudstadens 150 år
gamla centralstation fått en modernare
utformning på stabil grund. En grundförstärkning var nödvändig, eftersom stationen ända sedan den byggdes hade
vilat på träpålar i utfyllnadsmark på gammal sjöbotten. Nu hade delar av byggnaden börjat sjunka med ett par millimeter
per år.
− En spricka i fasaden vittnade om att
huset hade satt sig. Något måste göras
för att hindra att det blev värre, säger
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Mikael Willdal, projektägare på Jernhusen, ett statligt ägt bolag som äger,
förvaltar och utvecklar fastigheter knutna
till järnvägsverksamhet i Sverige.
Tidigt i projektet beslöts att samtidigt
med grundförstärkningen passa på att
modernisera stationen. En diger lunta utredningar hade genom åren visat på en
rad brister när det gällde den anrika
byggnadens utrymmen för service till resenärerna. Dessutom efterlystes tydligare
gångstråk och nya rulltrappor för att enkelt förbinda stationens olika delar.

− För att slippa utrymma butiker flera
gånger bestämde vi oss för att göra allt
inom samma projekt, och insåg att vi
behövde stöd av ett företag med vana av
att hantera stora ombyggnader. Valet föll
på Forsen, för att de hade en bra verktygslåda och organisation, säger Mikael
Willdal.
Han framhåller att användningen av
konceptet Construction Management
(CM) var avgörande för att lyckas:
− En vanlig generalentreprenad var
aldrig något alternativ. Med CM kunde vi

snabbt komma igång och smidigt parera
oförutsedda händelser under resans
gång. I en antikvariskt skyddad byggnad
med grundmurar från 1860-talet vet man
aldrig vad man kan stöta på, så det gäller
hela tiden att anpassa planerna efter
verkligheten.
När arbetet var som intensivast hade
Forsen runt 25 personer engagerade i
centralstationsprojektet.
− Vi agerar som Jernhusens egen
byggavdelning, med allt från planering
och projektering till upphandling av entreprenörer och att hålla i hyresgästmöten och myndighetsfrågor. Trots byggets
stora omfattning har driften av stationen
hela tiden varit igång, säger Forsens projektledare Helena Staaf.
I juni 2008 hölls startmöte och tidigt
2009 sattes spaden i jorden. Arbetet
delades upp i sju etapper och har kostat
omkring en miljard kronor. Sammanlagt
har drygt 15 000 kubikmeter jordmassor
schaktats bort, och cirka 2 100 stålpålar
slagits eller borrats ner i urberget med
ett genomsnittligt påldjup på 18 meter.
Ny bottenplatta, socklar, golv och väggar

har gjutits – vilket krävt 6 500 kvadratmeter betong. 100 ton stål gick åt i den
bärande stommen och de sex nya rulltrappor som numera förbinder centralstationens olika plan.
− Att hantera logistiken och få allt att
fungera provisoriskt, samtidigt som
250 000 resenärer dagligen passerar
byggarbetsplatsen, har var en enorm utmaning. Vi har utrymt några butiker och
restauranger i taget och flyttat runt dem i
tillfälliga lokaler, säger Mikael Willdal.
För att utnyttja stationens begränsade ytor bättre har golvet sänkts med
omkring 80 centimeter i vissa av butikernas biutrymmen för varuhantering och
liknande.
− På så sätt har vi åstadkommit ståhöjd där personalen tidigare fick gå
böjd. Dessutom har vi byggt ett helt nytt
logistikcenter för gemensam varumottagning till alla butiker. Totalt har närmare 4 000 kvadratmeter ny yta tillkommit i samband med ombyggnationen, säger Mikael Willdal som är nöjd
med resultatet.
Förutom att stationsbyggnaden nu-

mera vilar tryggt på urberget, istället för
på träpålar i ett lager med lera, har renoveringen inneburit att flödet av resenärer
fungerar bättre.
− Vi har tagit bort undangömda trappor och rätat ut förbindelsegångarna så
att det blir lättare att hitta. Ytterligare en
vinst är att vi kunnat sänka energiförbrukningen med en fjärdedel, tack vare moderna installationer för såväl belysning
som värme och kyla, påpekar Mikael
Willdal.

FAKTA
Projekt: Stockholms Centralstation, grundförstärkning och modernisering. Beställare:
Jernhusen. Beställarens ombud: Ola Orsmark
Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning
Ansvarig projektledare hos Forsen: Helena
Staaf. Genomförandeform: Construction
Management. Byggstart: 2009. Färdigställandetid: december 2013. Projektkostnad: ca 1
miljard SEK. Arkitekt: Tengbom. Antal yrkesarbetare: ca 100−140 pers. Antal berörda
hyresgäster: 56 varav ett antal driver flera
verksamheter i fastigheten.

27

FAKTA
Projekt: Ombyggnad av SATS träningscenter vid Fridhemsplan och Hötorget. Om- och tillbyggnad av SATS träningscenter i Alvik. Beställare:
SATS Sports Club. Beställarens ombud: Daniel Bader. Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning. Ansvarig byggledare hos Forsen: Paul
El-Chammas. Genomförandeform: Generalentreprenad. Färdigställandetider: Alvik: 12 augusti 2013. Fridhemsplan: 5 augusti 2013. Hötorget:
17 augusti 2013. Omfattning: Alvik: 1 700 kvm. Fridhemsplan: 1 750 kvm. Hötorget: 2 200 kvm. Arkitekt: Viz Arkitekter.

SATS vrider
upp värmen
Det var minst sagt svettigt när träningsmekkat SATS under sommaren rustade
upp, byggde om och konceptualiserade
tre av sina anläggningar i Stockholm –
lika mycket för att det var bråttom som
för att man gjorde plats för den nya heta
träningstrenden, hot yoga, i två av lokalerna. Forsen byggledde projekten.
Det var en hel liten armé av omkring
40 rörläggare, ventilationsmontörer, elektriker och byggarbetare som i juni intog
SATS träningsanläggningar på Fridhemsplan, Hötorget och i Alvik. Nio veckor fick
man på sig att genomföra ombyggnationerna på de två centrala centren eftersom
SATS hade beslutat att tillfälligt stänga
portarna för sina medlemmar där.
– Det var lite kort om tid för vi ville
inte att de skulle behöva träna i byggdamm och behövde ha allt klart till hösten, säger Daniel Bader, projektledare på
SATS, och berättar att veckorna kring
skolstarten är en av kedjans absoluta
peakperioder, näst efter nyår förstås ...
TRETTIOÅTTA GRADER
Det var mycket som skulle göras. Förutom ytskiktsrenoveringar och upprustning av omklädningsrum och duschar,
skulle Fridhemsplan och Hötorget även
utrustas med så kallade Hot Studios, där
man bl.a tränar Hot MOJO yoga i hissnande 38 grader med en luftfuktighet på
50-60 procent. För detta var man
tvungen att bygga särskilda ventilationsaggregatsrum.
– Det gäller att bygga på rätt sätt och

”Det gäller att
bygga på rätt sätt
och se till att salarna
klarar att utsättas
för fukt då
kondensbildning
på ytskikt kan
förekomma.
se till att salarna klarar att utsättas för
fukt då kondensbildning på ytskikt kan
förekomma, säger Paul El-Chammas,
byggledare på Forsen, och förklarar att
luften värms upp av ett aggregat som
kan liknas vid en hårtork.
I Alvik, som var öppet under renoveringen, byggde man till tre våningar för
att göra plats för områdets växande
medlemsskara. Bland tillskotten räknas
en ny cykelsal, konditionsavdelning och
en individuell träningsyta.
– Det blev många, många fler kvadrat
att träna på, säger Daniel Bader och syftar på de 1 700 kvm som anläggningen
nu rymmer.
Uppskattning har inte låtit vänta på
sig: Alviks medlemsantal har vuxit från
2 168 till 2 630 efter ombyggnationen.

tare, vilket är själva nyckeln till varför det
lilla bolaget som först såg dagens ljus i
Norge 1995, har växt till en av Nordens
största träningssuccéer. Idag har SATS
270 000 medlemmar i 30 tätorter med
106 helägda center. Utöver själva träningskoncepten så har man strikta riktlinjer för hur anläggningarna både ska
byggas och se ut.
För detta fick Forsen en byggmanual.
– I vanliga fall tar man ju fram ritningar och beskrivningar i samråd med
kunden, men här var allting specificerat
redan. Från beräknat luftintag till det
estetiska, säger han, och pekar på några
av de förutbestämda detaljerna.
– I yogastudion skulle det vara en lila
vägg och i cykelrummet en fondtapet
med en cyklist på en strand, berättar
Paul El-Chammas.
Även duscharna skulle ha sin stil:
– Det skulle vara touch-duschblandare med ett visst tryck och fart på vattnet i duscharna, men de befintliga
vattenrören fram till duscharna hade inte
tillfredsställt SATS önskemål så vi valde
att byta ut dem till större dimension. Det
hade vi inte riktigt räknat med från början, men till min belåtenhet hade jag engagerade yrkesmän på plats, säger han.
Precis i tid till höstterminens start
stod alla tre center klara.
– Vi har fått väldigt mycket positiv
feedback och våra Hot Studios är enormt
populära, säger Daniel Bader.

KONCEPT, KONCEPT, KONCEPT
När det gäller koncept är SATS en mäs-
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Ägarförhållanden
Forsen Projekt AB är ett helägt dotterbolag till Forsen Projekt
Partner AB, org. nr. 556746-2303, med säte i Stockholm.
Information om verksamheten och
väsentliga händelser under räkenskapsåret
Forsen Projekt AB är specialiserade på kvalificerad projektoch byggledning inom alla utförandeformer med mycket god
kompetens inom delad entreprenad. Forsen Projekt AB är helt
fristående från arkitekter, konsulter och entreprenörer. Hela
verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 (kvalitet) och
14001 (miljö). I juni 2013 förnyades certifieringen för tre år efter
DNV GL:s årliga revision.

FAKTA
Projekt: Frösundavik. Beställare: Praktikertjänst. Beställarens ombud: Jenny Persson.
Forsens uppdrag: Projekt- och projekteringsledning, senare även byggledning.
Ansvarig projektledare hos Forsen: Eva Eriksson. Genomförandetid: Jan 2013 –
hösten 2016. Omfattning: Byggnader som ingår i projektet ca 10 000 kvm, utvändiga
ytor ca 20 000 kvm. Arkitekt: Link Arkitekter.

Rehabilitering istället
för militär exercis
De flesta patienter på Rehab Station
Stockholm är rullstolsburna. Det handlar
om ryggmärgsskador, ortopediska skador,
stroke, multipel skleros och allmänna neurologiska sjukdomar. Här, i ett vackert
naturområde i Frösundavik vid Hagaparken i Solna, bedrivs rehabiliteringsverksamhet sedan 1992.
Verksamheten utvecklas och lokalerna
är i behov av renovering för att möta
framtida krav på vård, arbetsmiljö och
tillgänglighet. Praktikertjänst Fastigheter
AB, som Rehab Station Stockholm hyr av,
har beslutat om ombyggnad och nybyggnad.
– Vi gör en rejäl satsning i fastigheten
för att skapa en unik miljö för en verksamhet som är en förebild för framtidens
rehabilitering och vård, säger Jenny Persson, vd på Praktikertjänst Fastigheter AB.
MILITÄRKASERNER I
KLASSICISTISK STIL
På fastigheten, Kasernen 8, finns fem
byggnader med kulturhistorisk klassning.
Två ska byggas ihop med en nyproducerad huskropp. De andra byggnaderna är
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i behov av anpassning och renovering.
De nya lokalerna väntas vara klara hösten
2016. Forsen har drivit förstudien och
programskedet och jobbar sedan januari
2014 med det mer detaljerade systemskedet.
– Det är ett projekt fullt av spännande
utmaningar, säger Eva Eriksson, projektledare på Forsen.
En är att byggnaderna är q-märkta
militärkaserner, ritade i klassicistisk stil på
1920-talet av arméns dåvarande chefsarkitekt Erik Josephson. Nya byggnader
ska anpassas till områdets miljö, gällande detaljplan och exploateringsavtal.
Marken är kuperad och ska anpassas
till byggnader, utemiljö och angränsas på
ett naturligt sätt till nationalstadsparken.
SÅ TYST SOM MÖJLIGT
En ny tillfartsväg till området ska anordnas och ett nytt underjordiskt garage ska
byggas.
– Vården är speciell med många dagbesök, anhöriga, boende på anläggningen och verksamhet dygnet runt. Det
kräver en noggrann planering av logisti-

ken både i husen och av trafiken, säger
Eva Eriksson.
– Vi måste hitta så tysta metoder som
möjligt. Vi ska påla, spränga och schakta.
Vi får disponera produktionsordningen
och hitta metoder så att vi stör så lite
som möjligt.
Fokus är att skapa ändamålsenliga
lokaler.
– Vi ska bygga något som ger förutsättningar för den bästa vården, säger
Jenny Persson.

Forsen Projekt AB är en ledande oberoende aktör i Sverige
med mycket välutbildade, erfarna och engagerade medarbetare. Forsen Projekt AB har kontor i Stockholm (huvudkontor),
Uppsala, Malmö och Södertälje. Företagets kunder är främst
fastighetsägare, både kommersiella och offentliga, samt större
hyresgäster och hotell. Forsen Projekt ABs största affärsområden är Husbyggnad och Anläggning. Under 2013 har det nya
mindre affärsområdet Bostad haft en mycket positiv utveckling.
Forsen Projekt ABs omsättning uppgående till 202 mkr, samt
resultat efter finansiella poster uppgående till 24 mkr är i paritet med föregående år. Under året har några av Forsen Projekt

ABs större projekt avslutats så som Caroli i Malmö, Swecos
huvudkontor i Stockholm och i slutet av året avslutades projektet på Centralstationen i Stockholm som pågått sedan 2008.
Många nya spännande projekt har påbörjats så som ombyggnad av stora sjukhus i Stockholm (SÖS och Danderyd), Finnbodavarvet i Nacka, detaljplanearbete för Sagax i Lund och
kontors- och hotellombyggnader i centrala Stockholm och t ex
renovering av Naturhistoriska Riksmuseet.
Företagets förväntade framtida utveckling
och risker i verksamheten
Forsen Projekt AB har en god spridning av både kunder från
det offentliga och kunder från det privata näringslivet vilket ger
en bra balans vid konjunktursvängningar. Förändringar i det
allmänna konjunkturläget och nivån på infrastruktursatsningar
på de marknader där Forsen Projekt AB är verksamma kan
påverka bolagets framtida förväntade utveckling. Orderingången i slutet av 2013 var mycket positiv och trenden har fortsatt i början av det nya året. Forsen Projekt AB räknar därmed
med en god tillväxt med bibehållen lönsamhet under 2014.
Forsen Projekt AB:s interna personalutvecklingsprogram säkerställer att bolaget har de bästa möjligheterna att attrahera, bibehålla och utveckla rätt kompetens hos medarbetarna vilket
också är en nyckelfaktor för bolaget.

Resultat och ställning
Översikt (Tkr)
Nettoomsättning

2013

2012

2011

2010

201 650

206 018

177 158

142 761

Resultat efter finansiella poster

24 217

25 412

18 335

12 383

Balansomslutning

81 340

84 682

71 325

59 247

Soliditet

31,9%

31,0%

32,5%

30,7%

125

130

124

118

Medeltalet anställda
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

En del av en stor koncern
Rehab Station Stockholm har cirka 230
anställda. Det är ett dotterbolag till
Praktikertjänst och finansieras huvudsakligen genom avtal med landsting, Försäkringskassan och kommuner.
Rehabiliteringen bygger på integrerade
medicinska, psykosociala, hälsobefrämjande och tekniska insatser med målet
att deltagare ska kunna återfå eller bibehålla en aktiv roll i samhället.
Praktikertjänst är den största koncernen
inom privat tandvård och hälso- och
sjukvård i Sverige med totalt omkring 8
760 anställda och en omsättning på 9,2
miljarder kronor.

Balanserad vinst

13 116 331

Årets vinst

7 394 807
Kronor

20 511 138

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
till aktieägarna utdelas
i ny räkning överförs
Kronor

5 000 000
15 511 138
20 511 138
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RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING

Not

2013-01-01

2012-01-01

–2013-12-31

–2012-12-31

201 649 771

206 017 974

201 649 771

206 017 974

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
-41 989 685

-38 919 680

1, 6

-23 964 055

-26 105 058

1

-111 615 470

-115 946 012

2

-15 132

0

-177 584 342

-180 970 750

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

37 239

0

37 239

0

28 300 412

29 369 998

3 552 354

1 200 000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar

Rörelseresultat

2012-12-31

6

Inventarier
Summa anläggningstillgångar

Underkonsulter
Personalkostnader

2013-12-31

Anläggningstillgångar

Nettoomsättning

Övriga externa kostnader

Not
TILLGÅNGAR

3

24 065 429

25 047 224

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7

374 878

385 739

20 268 867

17 555 165

52 496 511

48 510 902

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

209 591

372 137

Räntekostnader

-57 767

-7 185

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

4

Resultat före skatt

151 824

364 952

24 217 253

25 412 176

-15 000 000

-14 000 000

9 217 253

11 412 176

-1 822 446

-3 629 117

7 394 807

7 783 05

28 805 890

36 170 892

Summa omsättningstillgångar

Kassa och bank

81 302 401

84 681 794

Summa tillgångar

81 339 640

84 681 794

250 000

250 000

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Skatt på årets resultat
Årets resultat

5

8

Bundet eget kapital
Aktiekapital (2 500 aktier)
Reservfond

50 000

50 000

300 000

300 000

13 116 331

13 033 272

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver

9

7 394 807

7 783 059

20 511 138

20 816 331

20 811 138

21 116 331

6 600 000

6 600 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

10 993 657

11 133 532

Skulder till koncernföretag

15 166 758

12 890 418

Aktuella skatteskulder

2 330 199

4 606 587

Övriga skulder

6 981 038

7 515 058

18 456 850

20 819 868

Summa kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10

53 928 502

56 965 463

Summa eget kapital och skulder

81 339 640

84 681 794

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

32

11

0

0

3 000 000

3 000 000
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KASSAFLÖDESANALYS

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

2013-01-01

2012-01-01

–2013-12-31

–2012-12-31

24 217 253

25 412 176

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar
Övrigt
Betald inkomstskatt

15 132

0

7 917 000

8 125 348

32 149 385

33 537 524

-4 098 834

-553 043

28 050 551

32 984 481

Kassaflöde från den löpande verksamheten
för förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Förändring av fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-3 515 609

-6 696 656

-24 147 573

-14 627 527

387 369

11 660 298

0

0

Fordringar
Fordringar upptas till det lägsta av anskaffningsvärde och det
belopp varmed de beräknas inflyta.

Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits
eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det
är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Skulder
Skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat
anges.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:
Inventarier

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-52 371

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-52 371

0

3 – 5 år

Leasing
Alla leasingavtal redovisas som nyttjanderättsavtal och leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.
Koncernbidrag
Redovisning av koncernbidrag sker över resultaträkningen.
Koncernförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Forsen Projekt Partner
AB, org.nr 556746-2303, med säte i Stockholm.
Koncernredovisning upprättas av Forsen Projekt Partner II AB,
org nr 556833-4386.

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning till moderbolaget
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-7 700 000

-5 000 000

-7 700 000

-5 000 000

Årets kassaflöde

-7 365 002

6 660 298

Likvida medel vid årets början

36 170 892

29 510 594

Likvida medel vid årets slut

28 805 890

36 170 892
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NOTER

NOTER

2013

2012

2013

Not 1 Personalkostnader, ersättningar och arvoden

Not 2 Avskrivningar

Medelantalet anställda

Inventarier

2012

Avskrivningar
Män
Kvinnor

86

92

39

38

125

130

Summa

15 132

0

15 132

0

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernbolag
Löner och andra ersättningar
Styrelsen och verkställande direktören
Övriga anställda

Av årets inköp avser 0 tkr (0) inköp från andra koncernbolag.
1 245 961

1 482 138

70 552 601

71 377 678

71 798 562

72 859 816

129 373

166 166

10 219 444

10 607 031

Not 4 Bokslutsdispositioner

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören
Pensionskostnader övriga anställda
Sociala avgifter enligt lag och avtal

Av årets försäljning avser 1 714 tkr (585) försäljning till andra koncernbolag.

Lämnat koncernbidrag
Summa

24 868 922

24 978 891

35 217 739

35 752 088

Sjukfrånvaro för kvinnor

2%

3%

Skatt ändrad taxering

Sjukfrånvaro för män

1%

2%

Aktuell skatt på årets resultat

-15 000 000

-14 000 000

-15 000 000

-14 000 000

Not 5 Skatt på årets resultat

Upplysning om sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro för anställda yngre än 30 år

1%

-

Sjukfrånvaro för anställda mellan 30 - 49 år

1%

2%

Sjukfrånvaro för anställda äldre än 49 år

1%

2%

Redovisad skattekostnad

3 585 853

0

-5 408 299

-3 629 117

-1 822 446

-3 629 117

2013-12-31

2012-12-31

1 944 365

1 944 365

Sjukfrånvaron för varje ovanstående grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordniarie
Not 6 Materiella anläggningstillgångar

arbetstid. Sjukfrånvaro i grupper med högst 10 anställda redovisas ej.
Total sjukfrånvaro

1%

2%

Varav långtidssjukfrånvaro

8%

41%

Inventarier, verktyg och installationer
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffningar

52 371

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 996 736

1 944 365

Den ordinarie arbetstiden har definiterats som arbetstid enligt kollektivavtal eller annat avtal med den

Ingående ackumulerade avskrivningar

-1 944 365

-1 944 365

anställde. Semesterledighet och tjänstledighet ingår i ordinarie arbetstid.

Årets avskrivningar

Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaro
är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhändande tid av 60 dagar eller mer.

Utgående ackumulerade avskrivningar

-15 132

0

-1 959 497

-1 944 365

37 239

0

Könsfördelning i företagsledningen
Bokfört värde
Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse
Kvinnor

1

3

Män

4

3

Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledningen

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror

1 268 453

613 496

Upplupna intäkter

16 925 392

15 003 113

Kvinnor

3

2

Övriga poster

Män

6

6

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

350 000

333 000

2 075 022

1 938 556

20 268 867

17 555 165

Arvoden till revisorer
Ernst & Young AB
Revision
Övrig revision
Skattekonsultation
Övriga tjänster
Summa

36

0

0

60 000

60 000

100 000

61 000

510 000

454 000
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Till årsstämman i Forsen Projekt AB, org.nr 556538-7700

Not 8 Eget kapital
AktieBelopp vid årets ingång

Reserv-

Balanserad

Årets

kapital

fond

vinst

resultat

Totalt

250 000

50 000

13 033 272

7 783 059

21 116 331

7 783 059

-7 783 059

Överföring av föregående års resultat
Utdelning till moderbolaget

-7 700 000

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

250 000

50 000

0
-7 700 000

13 116 331

7 394 807

7 394 807

7 394 807

20 811 138

2013-12-31

2012-12-31

4 300 000

4 300 000

Not 9 Obeskattade reserver
Periodiseringsfond, tax 09
Periodiseringsfond, tax 10
Summa obeskattade reserver

2 300 000

2 300 000

6 600 000

6 600 000

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöneskuld

7 348 244

6 763 645

Sociala avgifter

2 795 809

3 916 454

Upplupna löner

7 100 000

9 023 348

Övriga poster

1 212 797

1 116 421

18 456 850

20 819 868

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 11 Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser för koncernföretag
Summa ansvarsförbindelser

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Stockholm den 7 mars 2014

Thomas Erséus

Jan Ahlinder

Håkan Undin

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Forsen
Projekt AB för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.
Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta
dokument på sidorna 31-38.
Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval
av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av
den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Forsen Projekt AB för 2013-01-01 – 2013-12-31.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och
om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag
utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 14 mars 2014

Styrelseordförande

Charlotta Wikström

Bengt Johansson
Verkställande direktör
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Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Forsen Projekt ABs finansiella
ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Ulf Strauss
Auktoriserad revisor
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STYRELSE

Thomas Erséus, SO, Håkan Undin, Jan Ahlinder, Charlotta Wikström, Bengt Johansson, VD.
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