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DET GÅR BRA NU
Att skriva vd-ordet till en årsredovisning är tuffare än
somliga tror. I synnerhet när det har varit ett bra år. Till
sist sitter man desperat med synonymordboken för
att hitta variationer på begrepp som ”framgångsrik”,
”lönsamhet” och ”all time high”.
Men hur jag än vrider och vänder på det så är det
där vi landar. För 2014 var allt detta. Vi plockade marknadsandelar, vi ökade omsättningen med tolv procent
och vi är fler än någonsin. Och kanske viktigast av allt:
alla våra medarbetarundersökningar visar att trivseln
på företaget närapå har slagit i taket, både i Stockholm, Malmö och Uppsala – de tre orter där vi funnits
och verkat under året. Och nu har vi fått det bekräftat
ytterligare. I skrivande stund har vi nämligen fått besked att vi fått utmärkelsen ”Great Place to Work”.
Att vara en attraktiv arbetsgivare är någonstans
grunden för våra framgångar. Det har nämligen fört
med sig att vi idag har precis den låga personalomsättning vi vill ha. Och det innebär i sin tur att kunderna förhoppningsvis blir tryggare.
Startskottet var den HR-strategi vi införde 2012. Målet var att få ännu mer engagerade medarbetare, att
ge dem möjlighet att utvecklas – och att behålla dem
på företaget. HR-strategin bottnar i vår värdegrund
där ledorden är engagemang, kvalitet och omtanke.
Och 2014 har vi kunnat skörda framgångarna av detta.
Vi har också fortsatt vårt arbete med mångfald under
året, och har idag både många medarbetare med utländsk bakgrund och en hög andel kvinnliga kollegor.
Men här ska vi bli ännu bättre, det är en fråga vi kommer att fortsätta driva.
Vårt värdegrundsarbete omfattar även våra kunder.
Resultatet är omdömen som att vi tar vår uppgift på
största allvar, att vi slår knut på oss själva för att leverera och att vi är engagerade – för att inte säga passionerade – i vår vilja att genomföra projekten på bästa
möjliga sätt.
Forsen har under året blivit allt större på marknaden – och detta med bibehållen lönsamhet inom alla
våra tre affärsområden hus, bostad och anläggning.
Vårt erbjudande inom projektledning är både större
och bredare än någonsin. Inte minst är vi föregångare inom CM (Construction Management), som är den
kanske bästa entreprenadformen för komplicerade,
utmanande och kvalitetskrävande projekt.
Vi är specialister inom flera områden, bland annat
vård och omsorg, där vi även har startat upp Forsen
Care med fokus på trygghetsboenden och särskilda
och seniora boenden. Och vi får allt fler komplicerade uppdrag, exempelvis datahallar och projekt under
jord. Under året har vi dessutom drivit flera utmanande prestigeprojekt, som har fått flera utmärkelser.

Swedbanks nya huvudkontor och HTL hotels är två
exempel på detta.
Forsen har idag uppnått positionen där vi jobbar
med alla samhällsfunktioner: anläggning, hus, kontor
och industrifastigheter. Och mer än så – vi finns faktiskt med från vaggan till graven, eftersom vi arbetar
med sjukhus, bostäder, broar, vägar, kyrkor och mycket mera.
Men vi siktar högre. Vårt mål är att bli tankeledare;
en aktör som inte bara bygger bra, effektivt och samhällsnyttigt utan som också gör trendanalyser och
spår framtiden. Den aktör som de andra lyssnar på,
både i vår bransch och ute i samhället.
Ett viktigt steg på vägen är sammanslagningen
med Bygg-Fast, som blir verklighet 2015. Tillsammans
skapar vi ett ”dream team”, som kan erbjuda en ännu
bredare kompetens än idag. Bland annat blir vi starkare inom fastighetsutveckling och projektledning av
stora handelscentrum.
Vi ökar också vår närvaro ute i landet – vi vill ju följa
med våra kunder. Idag finns vi på sju orter i Sverige och
jag ser en framtid där vi etablerar oss på fler platser.
Sammanslagningen kommer att bli ett lyft för både
Forsen och Bygg-Fast. Vi får nya kunder, nya kollegor
och fler marknadsandelar. Tillsammans blir vi en av
Sveriges största aktörer inom projektledning under
en lång tid framöver.

Bengt Johansson, vd
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6 • FORSEN 2014

■ Hur bygger man? Forsen
vet! Beställaren har en idé.
Arkitekten ritar. Entreprenören ser till att det blir
verklighet. Vi tänker ut hur
det ska gå till. Bit för bit.
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NYBOENDE FÖR SENIOER

I Strängnäs bygger
Forsen seniorboenden tillsammans med
Culmen. Utgångspunkten är att det
ska vara skönt att
leva på äldre dagar.
Läge, arkitektur,
material och metoder
väljs omsorgsfullt,
inte för att skapa lyx
utan för att uppnå
rätt balans mellan
kvalitet och kostnad.

Robert och Ann Vikström har nyligen blivit
pensionärer. Nu har de också bytt den stora
gården på landet mot en senioranpassad takvåning i centrala Strängnäs. Här vill de leva och
bo resten av livet. För projektledning och projektering av deras nya boende svarar Forsen
Care.
Vi är friskare och lever allt längre. Antalet äldre
ökar kraftigt i Sverige liksom i övriga Europa –
om tio år kommer vi att ha över en miljon fler
människor i åldern 60-85 år än i dag.
För att svara upp mot det kommande behovet startade Forsen ifjol det nya affärsområdet
Forsen Care för just denna grupp. Forsen har
både lång erfarenhet och spetskompetens
inom området vård och omsorg. Forsen Care
arbetar både med senior- och trygghetsboenden och med vård- och omsorgsboenden.
– Att bygga ett boende för till exempel demenssjuka kräver kunskap om sjukdomen och
förståelse för hur man ska utforma boendet.
Detta så att de boende får bästa möjliga förutsättningar för ett boende som präglas av värdighet och trygghet, säger Eva Eriksson, ansvarig för Forsen Care.
Dessa boenden är dessutom en arbetsplats
för många människor där arbetsmiljön med exempelvis höga hygienkrav är viktigt.
– Den stora tjusningen med att jobba med
vård- och omsorgsprojekt är att vi genom en
välanpassad planlösning och val av rätt material
och kulörer bidrar till att ge både de boende
och personalen kvalitéer som skapar såväl trivsel som god funktion. Vi bygger ett hem som är
bra utformat för alla men där detaljer kan vara
avgörande för många.
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I Västerås hjälper
Forsen bostadsbolaget Mimer att
inventera och föreslå
åtgärder för bättre tillgänglighet i
lägenheter för dem
som är 55 år och
äldre. Konceptet går
under namnet ”Lätt
att leva”.

För att detta ska fungera optimalt krävs att
medarbetarna på Forsen Care ständigt håller
sig uppdaterade om lagar och regler, och om
aktuell forskning inom områdena särskilda behov och teknik.
– Vi vet hur boendet bör utformas, och för detta krävs kunskap om vad som skapar värde och
också om vad som driver kostnaderna. En person
som flyttar in i ett seniorboende i dag kan ju få
behov av anpassningar i sin lägenhet i ett senare
skede i livet, vilket vi måste ta hänsyn till. Vi väljer
lösningar som gör att lägenheten upplevs som
attraktiv och med finesser som är anpassade för
människor i behov av omsorg, säger Eva Eriksson.

■ All included
I Strängnäs bygger Forsen seniorboenden
tillsammans med Culmen. Bland annat på
Kv.  Norrstacken, där Robert och Ann Vikström
var två av de första hyresgästerna att flytta in i
december 2014.
– Det kändes rätt i tiden att byta gården på
landet mot en mindre lägenhet närmare staden
med all den bekvämlighet det innebär, säger
Robert.
Bilparkering precis utanför porten, ramp och
hiss raka vägen upp till lägenheten. Visst är det
tryggt, bekvämt och skönt!
Fast mest nöjda är paret med den stora takterrassen på 40 kvadrat och med fin utsikt över
den gamla trädgårdsstaden.
– Där finns det gott om plats att köra runt med
våra rollatorer när den dagen kommer, säger
Robert.

Forsen hjälper också
Praktikertjänsts
bolag Kasernen &
Fastighets AB att
projektera för
riktigt bra rehabiliteringsvård.
Anläggningen ska bli
en nationell förebild
för behandling av
rehabiliteringsskador.

OLIKHET ÄR EN STYRKA
Paul El-Chammas, byggledare. Tre år på
Forsen. Jobbar just nu med ombyggnaden
av Hallonbergen centrum i Sundbyberg.
Totalrenoveringen av Sweco-huset på
Kungsholmen är hans hittills mest intressanta
projekt. Ett högt tempo och i princip alla
möjliga parter inom byggsektorn inblandade.
”Det var perfekt för mig som nyexaminerad
att få vara en del av en sådan meriterad
projektorganisation.”

Att vara olika är en tillgång. Det skapar en dynamik, en kreativ kraft och har många andra
fördelar. Men att vara annorlunda kräver också
mod. Detta är Paul El-Chammas, byggledare
på Forsen, ett levande bevis på.
Att ha ett annorlunda namn och ett annat ursprung kan ibland vara ett hinder. Detta är något som Forsen vill ändra på. Här ser man snarare olikheter som en fördel, både när det gäller
ursprung, kön och ålder. Tanken är att göra Forsen till ett litet FN i miniformat. Med andra ord:
ett företag som sprudlar av mångfald. Och man
hoppas att den inställningen ska smitta av sig
på andra.

■ Rötter i Libanon
Men inget av detta kände Paul El-Chammas till
den eftermiddag för fyra och ett halvt år sedan,
när han knackade på dörren till ett av Forsens
byggen i Rönninge.
– Jag letade praktikplats under min studietid
på KTH och hade sett det här bygget när jag
åkte förbi med pendeltåget. Så en dag tog jag
mod till mig, hoppade av tåget och knackade
på. Undermedvetet tänkte jag nog att jag hade
större chans om de fick träffa mig än om jag
skulle ringa och uppge mitt namn.
Paul har nämligen sina rötter i Libanon och

hans tilltalsnamn var Ibrahim på den här tiden.
Han var Ibrahim El-Chammas under hela sin
uppväxt och studietid. Paul var hans andranamn. Men när han senare skulle ut på arbetsmarknaden valde han att skifta plats på namnen. Han gjorde med andra ord sin praktik som
Ibrahim, men sökte jobb som Paul.
– Men namnet och mitt påbrå kändes inte
alls som ett hinder den där dagen när jag
presenterade mig på Forsens bygge. Tvärtom, de var jättetrevliga. Efteråt har jag förstått att de tyckte att jag var modig, och
att det var en bidragande orsak till att jag fick
praktikplatsen.
– Jag kände direkt att det fanns en speciell
öppenhet på Forsen. De sa att de var glada att
ha mig där – inte bara för att jag var duktig, utan
även för att jag hade en annan bakgrund. Det
var häftigt! Det har jag inte upplevt tidigare.
Jag har snarare känt att jag alltid varit tvungen
att kämpa hårdare än alla ”ursvenskar” för att
visa att jag är bra.
Trots öppenheten under praktiken valde Paul
inte bara att byta namn. Han passade också på
att tvätta bort spåren av sin Rinkebysvenska,
utan att vilja göra någon större affär av det.
– Äsch, det är ju så det är. Namnet och de första intrycken är avgörande för hur du blir bemött. Och faktum är att det fortfarande suddar
ut hinder. Jag har mycket telefonkontakt med
beställare och leverantörer och då känns det
enklare att heta Paul.
I dag har Paul El-Chammas jobbat på Forsen i
tre år.
– Här ser man olikheter som en tillgång, inte
som en oro. Det finns en positiv nyfikenhet som
är häftig och man blir uppmuntrad att ta för sig.
Det gör att man vågar mer.
– Jag ser ju själv hur min bakgrund är en tillgång. Bland annat sänker den tröskeln mellan
mig och alla andra yrkesarbetare som har utländskt påbrå. Dessutom har jag ofta nytta av
att jag pratar arabiska.
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VASSASTE KNIVEN I LÅDAN
Under 2014 sjösatte Forsen sin strategi för att
utveckla och behålla sina medarbetare. Nu har
det arbetet satt sig och det är dags att ta nästa steg – att fortsätta vara en av Sveriges bästa
arbetsplatser.
Men det är inte titeln som är det viktiga, utan
vägen dit.
– Det här är ett levande arbete som gör att vi
hela tiden utvecklas, säger Caroline Redare, HRchef på Forsen.

■ Nyckeln till framgång
Det är medarbetarna som är nyckeln till framgång. Det är en orsak till att Forsen, med hjälp
av medarbetarna, genomfört ett omfattande
Talent Management-projekt; en strategi för att
rekrytera, introducera, utveckla och behålla
sina medarbetare. Tillvägagångssättet har varit
mycket strukturerat, och engagemanget bland
medarbetarna stort. Det har gjort att genomförandet också blivit mycket framgångsrikt. Personalomsättningen har sjunkit från 18 procent
2013 till 10 procent 2014.
– Tidigare hade vi ingen gemensam syn på hur
man som chef ska leda sina medarbetare. Det
har vi nu, vilket ger oss tydlighet och en respekt
gentemot varandra, säger Caroline Redare.
■ Kulturarbete
Nu är det dags att spänna bågen ytterligare.
Forsen har gått med i Great Place to Work, en
organisation som hjälper företag att utvärdera
och utveckla sin arbetsplatskultur. De utser också årligen de bästa arbetsplatserna i Sverige,
och Forsen gick direkt in på plats 8 i kategorin
medelstora företag 2015.
– Vår målsättning är naturligtvis att toppa listan över Sveriges bästa arbetsplatser, men det
är egentligen inte det som är poängen, utan det
är arbetet på vägen dit, säger Caroline Redare.
– Genom att vi gör en revision av vår arbetsplatskultur kan vi lättare jämföra oss med andra.
Det ger ett kvitto på att vi gör rätt saker och
hjälper oss att se vad vi kan skruva på för att bli
ännu bättre. Genom att synliggöra de bra saker vi gör skapar vi också en stolthet bland våra
medarbetare. Och det ger oss en kvalitetsstämpel utåt. Att vara med i Great Place to Work är
ett flerårigt åtagande.
– Det gör att vi aldrig tappar fokus. Det går
inte att luta sig tillbaka och tro att nu är vi klara.
För klar blir man aldrig. Det här är ett levande
arbete som innebär att vi ska vässa och förbättra oss – hela tiden.

Vi är mycket stolta, för vi har precis fått utmärkelsen ”Great Place
to Work”. Ett av många bevis på att Forsen är en bra arbetsplats.
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Paul Börjesson. Projektledare. 9 år på Forsen. ”Varje
projekt har sina ingredienser som gör det intressant
på sitt sätt. Det kan vara allt ifrån en spännande extern
projektorganisation med många inblandade till ett tekniskt komplext projekt. Att dessutom få vara med och
göra skillnad i ett projekt ifrån tidiga skeden till dess
att verksamheten i lokalerna har kommit igång är det
som triggar vardagen för mig. Hos Forsen känner jag
mig uppskattad då min arbetsgivare ger mig förtroende att arbeta med riktigt intressanta projekt, likaså
känner jag uppskattning av våra kunder som visar det
genom att komma tillbaka med nya uppdrag.”

Malin Arvidsson. Produktionsledare/produktionschef. 3 år på Forsen. Arbetar just nu med ett 10 våningar högt parkeringshus åt Humlegården i Solna. ”Det
mest intressanta projektet jag har deltagit i är definitivt
Swedbanks nya HK. Det var ett stort och komplext
projekt med flera utmaningar i form av kort tidplan,
begränsad yta samt utmanande arkitektur. Jag har
utvecklats som ledare på Forsen. Har du viljan så har du
alla möjligheter inom Forsen. Min styrka är att jag alltid
vill prestera i framkant, och det får jag göra här.”

My Svedlund. Återvändande affärsenhetschef och
senior projektledare. Sammanlagt 11 år på Forsen.
”Ombyggnaden av PUB-varuhuset 2007-09 var spännande. Det var krångligt både logistiskt, tekniskt och
organisatoriskt. Att få inblick i och kunna vara med
och påverka i alla led är roligt och utmanande. Den
som säger att ingenjörer inte jobbar med människor
har inte varit projektledare. Jag skulle ljuga om jag sa
att jag varje vecka har full kontroll över livsbalans och
kalender. Däremot känner jag mig trygg i att Forsen
litar på att jag levererar oavsett om jag väljer att sitta
hemma och arbeta en dag för att få ihop familjelogistiken eller om jag är ute hos kund.”

Jan Ahlinder. KAM. Senior Partner och grundare.
17 år på Forsen. Jobbar just nu med Södersjukhuset.
Har förmågan att kunna leda stora projekt och gillar
kombinationen anläggning och hus, ju mer tekniskt
utmanande desto bättre. Tycker att House of Sweden,
Washington, var ett av de mest spännande projekt han
arbetat med. ”På Forsen kan alla medarbetare påverka
organisationen som helhet. I så här stora projektorganisationer kan man förledas att tro att ens egen insats
inte märks eller uppmärksammas – men inget kan vara
mer fel.”

Anna Söderberg. Projekt- och byggledare. 5 år
på Forsen. Jobbar just nu med byggledning för Trafikverkets projekt Gamla Uppsala dubbelspår. Har
under flera år arbetat med kalkylering på anläggningssidan och med betong och även arbetat med
produktion av betongelement. ”Ett annat intressant
uppdrag var när jag var projektledare för Anläggningsprojekt Landsvägen åt Sundbyberg stad. Det
var ett komplext projekt som jag fick vara med
om från tidigt skede fram till produktion. Mycket
lärorikt och intressant! Att min arbetsuppgift räknas
märker jag varje dag – jag har täta kontakter med
mina kolleger, beställare och entreprenörer. Inte
varje dag utan varje timme. ”

Karin Wallenbert. Ekonomichef med övergripande ansvar också för administration och IT. 2 år
på Forsen. Arbetar ständigt med olika typer av
förbättringsprojekt. ”Ett företag i stark tillväxt
kräver ofrånkomligen ökade administrativa resurser, men det ska också uppstå ett värde i form av
effektivare interna processer, användarvänliga
system och tydliga policys och rutiner. Samgåendet med Bygg-Fast kommer säkert att bli en härlig
utmaning!”.
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DET JÄSER I KYRKAN

Gå det att bygga om en kyrka till ölbryggeri?
Visst, men det var en stor utmaning och ett av
Forsens kanske hittills mest udda byggprojekt.
– Byggnaden är kulturmärkt och den stora utmaningen låg i att bevara så mycket som möjligt
av det gamla, men samtidigt ge möjlighet till en
ny modern verksamhet med helt andra krav, säger Jan Ahlin, byggprojektledare på Forsen.

■ Mikrobryggeri
Den gamla Betlehemskyrkan i Sundbyberg
utanför Stockholm hade stått tom och öde
i många år när tre unga grabbar hörde av sig
och ville hyra fastigheten för att förverkliga sin
dröm om att starta ett lokalt mikrobryggeri.
Det var också en av de få byggnader som hade
så högt i tak, i detta fall en 13 meter hög kyrksal,
att ett högt bryggverk fick plats i lokalen.

Ett och ett halvt år tog det att få alla tillstånd
och sedan bygga om, och på sensommaren
2014 kunde Sundbybergs Köksbryggeri dra
igång och tillverka framför allt de populära ölsorterna Sumpans ale och Halvlager som båda
finns att köpa på Systembolaget.
– Den enskilt största utmaningen vid ombyggnaden var golvet. Det tidigare kyrkgolvet
var helt av trä och stod uppmurat på stenpelare
från koret och fram till entrén, säger Jan Ahlin.
– Lösningen blev att såga upp golvet och förstärka undre delen med balkar. Därefter gjöts
en nedsänkt platta, belagd med ett massagolv
för att klara kraven när det gäller belastning och
rengöring, säger Jan Ahlin.
Fast det fanns förstås mer att göra för att den
förfallna kyrkan skulle bli en modern industrilokal: nya golvbrunnar sattes in, jordade eluttag
monterades, läktarnas trappor planades ut, två
större ytor blev till lager samt krossrum för malten och en ny port installerades för att ta emot
och skicka varor.

■ Kyrkbänkarna står kvar
– Ändå är det fortfarande mycket av kyrka. Ja,
till och med de gamla kyrkbänkarna och orgeln
står kvar, säger Thomas Lindberg, en av de tre
bryggarna.
Förvaltaren i Sundbyberg, som är hyresvärd
och som tog hjälp av Forsen för ombyggnaden
av kyrkan, är nöjd med slutresultatet.
– Forsen hjälpte oss att finna smarta och kostnadseffektiva lösningar, säger Per Wistedt, chef
för Projekt på Fastighets AB Förvaltaren.
När man nu kommit igång med ölproduktionen
satsar de tre unga bryggeriägarna på nästa steg
– att på sikt öppna en lokal pub kombinerad med
ett konstmuseum i den före detta kyrkan.

VATTEN

JÄST
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MALT

Ombyggnation av
Missionskyrkan till
bryggeri
Kund
Fastighets AB Förvaltaren
Forsens uppdrag
Projekt- och byggledning
Genomförandeform
Totalentreprenad/
generalentreprenad
Investering
ca 5,5 Mkr
Genomförandetid
14 månader
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Inför stockholmarnas ögon förvandlas Norra Djurgårdsstaden – med fastigheter som denna – från
industrimark till bostadsområde. När allt är färdigt
är den en av världens mest klimatpositiva stadsdelar
med 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Forsen svarar för projektledning, byggledning och projekteringsledning för delar av projektet.
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MILJÖN TAR PLATS PÅ DJURGÅRDEN
Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest
omfattande stadsutvecklingsområden. Nu börjar det ta form. När det nya området står klart
kommer det att vara en hållbar stadsdel med
12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser.
Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr till Loudden och Ladugårdsgärde
i söder. Med cykel når man Stockholm City på
bara tio minuter.
Planeringen av det massiva om- och nybyggnadsprojektet startade i början av 2000-talet.
Stockholms stad bestämde sig då för att göra
något åt den snabbt växande efterfrågan. Då
handlar det inte bara om bostäder och kontor,
utan också om grönområden, kultur och idrott,
service och kollektivtrafik samt förskolor. Även
en modern hamn och en spårväg finns med i
planeringen.
I maj 2011 påbörjades bygget av de första 670
bostäderna. I oktober året därpå flyttade de
första familjerna in. Hittills har mark för 4 000
bostäder beviljats, 500 av dessa är studentlägenheter.
Forsen har anlitats av Stockholms stad som
projektledare, byggledare och projekteringsledare i några av etapperna. I de projekten ingår
Forsens medarbetare i Exploateringskontorets
organisation.
– Den här typen av stora och komplexa arbeten kräver erfarna medarbetare inom projekt-,

bygg- och projekteringsledning. Vi har jobbat
med Stockholms stad som beställare i flera projekt och är väl inarbetade i deras organisationer
och arbetssätt, säger Jessica Dagert, projektledare under genomförandet. Från Forsen medverkar även Åsa Brantberger som projekteringsledare och Göran Spansk som byggledare.
I Norra Djurgårdsstaden finns ett starkt fokus på
hållbarhet. Det rör sig om energianvändning och
kretsloppslösningar, men också om förskolor
som engagerar pedagoger, föräldrar och barn
i exempelvis källsortering av avfall.
Gröna ytor och cykel- och gångtrafik prioriteras. Kollektivtrafik och bilpooler ska göra det
lättare för de boende att klara sig utan bil och
laddstolpar för elbilar finns i garagen. Även detta har Forsen mycket erfarenhet av.
– Norra Djurgårdsstaden ska bli en av världens främsta hållbara stadsdelar. Två av de
övergripande hållbarhetsmålen är att anpassa
stadsdelen till kommande klimatförändringar
och att fokusera på hållbar energianvändning,
kretsloppslösningar, miljöeffektiva transporter
och byggnader. Vi på Forsen tycker det är oerhört spännande att få vara med om detta arbete,
säger projekteringsledare Åsa Brantberger.

Norra
Djurgårdsstaden
Kund
Exploateringskontoret,
Stockholms stad
Forsens uppdrag
Projekt- och byggledning etapp Västra och
etapp Ängsbotten,
projekteringsledning
etapp Ängsbotten och
område Värtan
Genomförandeform
Utförandeentreprenader
Omfattning
Gator, ledningar, park,
torg, konstruktioner i
allmän platsmark
Investering
Stadens projektkostnad: etapp Västra 550
Mkr, etapp Ängsbotten
300 Mkr
Genomförandetid
Forsens uppdrag:
2009 – 2016
Hela Norra Djurgårdsstaden: 2008 – ca 2030

NYA SPÅR I GAMLA UPPSALA
I nära anslutning till ett bostadsområde och
Sveriges mest mytomspunna fornlämning
byggs fyra kilometer dubbelspår och 610 meter tunnel. Ett känsligt och komplext projekt.
Inte raka spåret, direkt.
– Nej, utbyggnaden av Gamla Uppsala är ett
stort anläggningsprojekt inpå knuten till folks
vardag. Skola, fotbollsplan, idrottshall och kyrka
i direkt närhet till byggandet ställer höga krav.
Det finns mycket att ta hänsyn till, säger Anna
Söderberg, projektledare på Forsen.
Ett område där byggandet måste visa extra
varsamhet i sin framfart är de tre stora kungshögarna som dominerar Gamla Uppsala. Här låg
den ursprungliga byn, Kyrkbyn, som i dag har
ett riksintresse och som drar till sig många besökare. Området var tidigare hårt ansatt av buller
och vibrationer, något som försvinner då den
nya järnvägen läggs i en 610 meter lång tunnel.
Utbyggnaden av dubbelspåret genom Gamla
Uppsala har länge toppat Trafikverkets önskelista. Det första spadtaget togs i augusti 2013 av
infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd
och projektet ska vara klart under 2017. Kostnaden beräknas till cirka 1,3 miljarder kronor och
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enligt avtal står staten för notan.
– Dubbelspåret gör att sträckan Uppsala-Gävle, som är starkt trafikerad av fjärr-, region- och
godståg, blir mindre känslig för trafikstörningar.
Det blir möjligt att köra fler tåg och tidtabellen
kommer att kunna hållas bättre, säger Malin
Lingh, projektledare på Trafikverket.
Det torde låta som ljuv musik för Uppsalaborna, som också kan se fram emot förbättrad säkerhet och tillgänglighet när fyra plankorsningar
byggs bort.
Utmaningarna är många och då gäller det att
ha övergripande kompetens inom både anläggning och infrastruktur. Detta kan vara allt från
brobyggnad och järnvägsspår till trafiksignaler
och bullerskydd.
– Det ligger också på våra axlar att samordna
projektets samtliga byggledare. Få dem att arbeta mot ett gemensamt mål. Samordningen,
och flera år av grundlig planering, har varit en
förutsättning för att ordinarie tåg- och biltrafik
har kunnat rulla parallellt med arbetet utan större störningar, säger Anna Söderberg.

Dubbelspår genom
Gamla Uppsala
Kund
Trafikverket
Forsens uppdrag
Samordnande byggledare
Genomförandeform
Generalentreprenad
Omfattning
Byggnation av 4 km
dubbelspår, 4 st broar
och 600 m järnvägstunnel
Investering
1,3 miljarder
Genomförandetid
2013 – 2017
Projektör
Tyréns AB och Sweco AB

WORLD WIDE SAMARBETE
Kort byggtid, hög säkerhet, internationell samordning – och arbeten som måste handlas upp
innan projekteringen är färdig. När Ericsson
byggde nya datacenter i Rosersberg och Linköping var Forsens erfarenhet inte bara ett
plus i kanten. Det var en förutsättning.
–  
Ericssons datacenter byggs enligt globala
riktlinjer, där de svenska projekten samordnas
med en global konsultgrupp. Det innebär att
människor från flera länder måste anpassa sitt
sätt att arbeta till en internationell miljö, säger
Johan Berg, projektledare på Forsen.

■ Brittisk beställare, svensk partner
Beställare är det brittiska projektledningsföretaget EC Harris, som har det globala ansvaret
för Ericssons datahallar. De behövde en svensk
partner som känner till de lokala förutsättningarna och valde Forsen.
–  Anläggningen i Linköping byggs i en befintlig byggnad, där Forsen ansvarar för projekt- och byggledning. I Rosersberg byggs en
ny anläggning på 50 000 kvadratmeter. Där har
Forsen ansvarat för både planering, upphandling och för att samordna de inledande grundläggnings- och stomentreprenaderna. Här har
vi handlat upp en irländsk byggare, för att förenkla samarbetet med beställaren.
Ericssons datacenter är konstruerade så att
de kan byggas ut i moduler i takt med hur behovet utvecklas. Genom byggnadernas utform-

ning och tekniklösningar räknar Ericsson med
att minska energiförbrukningen med upp till 40
procent. Och kraven på Forsens projekt- och
byggledning är höga.
– Gemensamt för båda projekten är att de är
installationstäta och genomförs på kort tid. Det
kräver en stor förståelse för avancerade teknikinstallationer och på förmågan att planera
komplicerade projekt. I Rosersberg fick vi dessutom handla upp de omfattande grundläggningsarbetena innan projekteringen var färdig.
Detta var bara möjligt tack vare att Forsens
medarbetare har erfarenhet från liknande
grundläggningsarbeten.
– Vi visste vilka frågor vi skulle ställa till projektörerna för att kunna uppskatta kostnaderna
och få in korrekta offerter, säger Johan Berg.
Vidare krävs en avancerad grundläggning för
att säkerställa den stabilitet som datautrustningen kräver, och anläggningarna måste också kunna producera kraft och kyla även vid ett strömavbrott. Ett stort antal dieselaggregat är därför
installerade utanför själva datahallarna.
– I Linköping byggs anläggningen i en befintlig byggnad, där det under hela byggtiden pågår känslig data- och testverksamhet. Så bygget
får inte orsaka vibrationer eller andra störningar. För att detta ska lyckas krävs en noggrann
planering och inte minst en tät kommunikation
med både Ericsson och de som ska installera
utrustningen.

Datacenter åt
Ericsson
Kund
EC Harris
Forsens uppdrag
Projekt- och byggledning
Genomförandeform
Generalentreprenad
Omfattning
Rosersberg:
Nybyggt datacenter
ca 20 000 kvm byggnad
Linköping:
Nybyggt datacenter
ca 3 000 kvm i befintlig
byggnad
Genomförandetid
2013 – 2015
Arkitekt
White samt
Scheiwiller Svensson
Arkitektkontor
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NOLLTOLERANS MOT DRIFTSTOPP

Att bygga om ett sjukhus är som att byta motor på ett jetplan – under pågående flygning.
Det kräver lång erfarenhet och djupa kunskaper. Men också omtanke om de patienter och
den sjukhuspersonal som påverkas.
– Det gör projekten mer komplicerade. Men
framför allt är det väldigt motiverande. Vi ser ju
hur vårt arbete leder till någonting bra, säger
Jan Ahlinder på Forsen.

■ Södersjukhuset
Forsen har inte bara en lång erfarenhet av att
driva stora byggprojekt – man har också arbetat
med sjukhus i många år. Och det är till stor nytta
menar Jan Ahlinder, som har överordnat ansvar
för ny- och ombyggnaderna av Södersjukhuset
(SÖS) i Stockholm.
– När man bygger om vanliga kontorsbyggnader är det oftast tomma lokaler. Här har vi
däremot ”kundens kund” på plats under hela
ombyggnaden. Det innebär att verksamheten
måste vara igång hela tiden, och det är nolltolerans mot driftstopp, säger Jan Ahlinder.
Stockholms läns landsting investerar 28 miljarder i ett särskilt program, kallat Strategiska
Investeringar, där både SÖS och Danderyds
Sjukhus ingår. Det är pengar som ligger utanför det vanliga byggprogrammet. Och Forsen
leder projekt på båda sjukhusen, på uppdrag av
fastighetsägaren Locum.
– SÖS är det enskilt största sjukhusbygget i
Stockholm efter Nya Karolinska. Det innefattar
en ny behandlingsbyggnad, ny vårdbyggnad
och ett nytt försörjningskvarter.
Forsen har dessutom på kort tid lett uppförandet av en tillfällig sterilbyggnad.
– För att sjukhuset ska klara sitt uppdrag under ombyggnaden krävs provisoriska byggnader – tvätt, sopsug, kylcentral, reservkraft och
alltså även en sterilbyggnad. Där steriliseras
samtliga instrument för flera sjukhus i Stockholm, inte bara för SÖS. En del av byggnaden
används dessutom av patologen, där kliniska
undersökningar görs.
Under 2014 har Forsen lett projekteringen – tagit fram arkitektritningar, program- och
systemhandlingar samt planerat den provisoriska omläggningen – och 2015 börjar själva
uppförandet av de nya sjukhusbyggnaderna.
De tekniska kunskaperna och erfarenheterna
är självklart nödvändiga för att projektet ska bli
framgångsrikt. Men Jan Ahlinder pekar också
på vikten av samarbete och kommunikation:
– Varje dag äter vi lunch på SÖS personalrestaurant Rackarbacken, tillsammans med
sjukhuspersonalen. Och det hjälper oss att få

förståelse för deras verksamhet och deras arbetssituation.
Lars Netzell, projektansvarig på Locum, berättar att Forsen vann upphandlingen i konkurrens med alla stora företag i branschen.
– Forsen vann LOU-upphandlingen eftersom
både företaget och medarbetarna hade den
bredaste och mest relevanta kompetensen. Vid
den här typen av avancerade projekt är det viktigt med både spets och bredd. När projektet
pågår är det dessutom många tvära kast, där
Forsen har visat sig kunna kasta in ny kompetens med kort varsel. Och det är en stor trygghet, säger Lars Netzell.

Danderyds sjukhus,
vårdavdelningar och
teknisk upprustning

■ Danderyds sjukhus

Genomförandetid
2014 – 2021

Kommunikation är något som även Johan Berg,
projektansvarig för ombyggnaden av Danderyds sjukhus, betonar:
– När man bygger om ett sjukhus måste verksamheten kunna fortgå med så små störningar
som möjligt. Därför är en noggrann planering
i samråd med de ansvariga på sjukhuset nödvändig, liksom en genomtänkt informationsstrategi. Både patienter och de som arbetar på
sjukhuset måste informeras i god tid om förändringar som berör dem – under vissa moment
kan det krävas daglig kontakt med de verksamhetsansvariga för att undvika störningar.
Forsens uppdrag inleddes med ett programarbete i nära samarbete med fastighetsägaren
Locum och representanter för Danderyds sjukhus. Locum har en egen standard för sjukvårdsbyggnader, som Forsen måste ta hänsyn till i
programarbetet.
– Vårdverksamhetens behov ser också olika ut
beroende på vilken typ av vård som ska ske i lokalerna – exempelvis ställer en psykiatrisk klinik
helt andra krav än en infektionsavdelning.
Forsen leder ett stort antal arbetsgrupper,
som tillsammans ska ta fram en gemensam utformning där alla krav uppnås.
– Slutresultatet måste också rymmas inom
projektets budgetramar. Och då krävs det
lång erfarenhet av att leda stora komplicerade
projekt där olika krav ska samordnas och där
många intressenter ska vara med i processen,
säger Johan Berg.

Kund
Locum
Forsens uppdrag
Projekt- och byggledning
Omfattning
Berörd yta för det
totala projektet är
ca 60 000 kvm BTA
Investering
1 450 Mkr

Arkitekt
Arkitema

Ny behandlingsbyggnad och ny
vårdbyggnad på
Södersjukhuset
Kund
Locum
Forsens uppdrag
Projekt- och byggledning
Omfattning
ca 58 000 kvm BTA
Investering
ca 2 300 Mkr
Genomförandetid
2014 – 2018
Arkitekt
LINK Arkitektur
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MED CONSTRUCTION MANAGEMENT
SPELAR FORSEN I SAMMA LAG SOM KUNDEN
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CM
Lägre pris, större flexibilitet, kortare byggtid
och högre kvalitet. Det är några av fördelarna
med Construction Management, där Forsen
går in och stärker byggherrens organisation
istället för att ”bara” vara leverantör. Forsen
har arbetat med Construction Management
– eller kort och gott CM – sedan starten 1997
och är idag ledande i Sverige.
Construction Management är ett internationellt
uttryck för att planera, leda och styra projekt
som genomförs på delad entreprenad. I Sverige
är Forsen specialister och branschledande inom
den moderna formen av CM, som är ett komplement till traditionell projektledning.
– Våra medarbetare har lång erfarenhet av att
driva stora CM-projekt. Vi har allt från kalkylatorer, inköpare, projektledare, projekteringsledare, produktionsledare, installationssamordnare
och projektekonomer till olika nischade specialister, säger Håkan Undin, Key Account Manager
på Forsen.
CM innebär att byggherren stärker upp sin organisation med experter i form av konsulter från
Forsen. CM-organisationen planerar, organiserar, leder och samordnar hela arbetet.
– På förtroendebasis företräder Forsen beställarens intressen i projektet. Vi brukar likna
oss vid beställarens interna byggavdelning, eftersom vi sitter vid samma sida av bordet och
har samma intresse av att projektet blir framgångsrikt.

En av de faktorer som utmärker CM är den
höga flexibiliteten, vilket ökar möjligheten att
lättare påverka projektet och slutresultatet under hela byggprocessen.
Beställaren har full insyn och kontroll under
hela projektet. Varje månad upprättar Forsens
projektledare en skriftlig månadsrapport om
projektets fortskridande, de viktigaste händelserna samt en ekonomisk redovisning med slutkostnadsprognos.
– De avstämningarna är viktiga för att säkerställa att beställarens intentioner och mål med
projektet verkligen uppfylls, säger Håkan Undin.
Forsen använder en processbaserad ”verktygslåda” kallad Partituret, som består av rutiner
och checklistor. Partituret är en del av Forsens
ledningssystem, som är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 respektive 14001.
– Partituret är resultatet av våra samlade erfarenheter från framgångsrika CM-projekt. Det
är utvecklat av våra egna projektledare, som är
de främsta specialisterna på CM.
Forsen genomför CM-projekt inom både
husbyggnad och anläggning, inom såväl den
privata som den offentliga sektorn. Exempel
på CM-projekt som Forsen har arbetat med
är kontor, köpcentra, industrier, bostäder,
skolor, broar, vägar, berganläggningar, äldreboenden och idrottsplatser.

Varför Construction Management?
■ 	Forsen fungerar som kundens egen byggavdelning, utan att ha några egenintressen.
■ 	Forsen är oberoende och har inga kopplingar till andra aktörer. Därför kan alltid det
bästa projektteamet skapas för varje projekt.
■ 	 Beställaren får full insyn i projektet och en partner genom hela processen.
■ 	Projekttiden förkortas eftersom projektering sker löpande och parallellt med
upphandling och produktion.
■ 	Upphandlingarna sker etappvis, vilket ökar flexibiliteten vid projektförändringar och
möjliggör sena ändringar utan större negativa konsekvenser.
■ 	Entreprenadarbetena delas upp i delentreprenader, vilket maximerar konkurrensen
inom varje del och sänker totalkostnaden.

CM är extra
lämpligt när…
CM är extra
lämpligt när…
■	Projekttiden är viktig.
■	Snabb byggstart är
viktigt.
■	Beställaren vill ha
insyn i och kunna styra
detaljfrågor.
■	Projektförutsättningarna är oklara eller kan
komma att ändras.
■	Programkrav är oklara
eller kan komma att
ändras.
■	Det kan vara svårt att
få en bra konkurrens på
entreprenadarbeten.

Några framgångsrika
CM-projekt som Forsen genomfört
■ 	Swedbanks nya
huvudkontor i
Sundbyberg
■ 	Grundförstärkning
och modernisering av
Stockholms Centralstation
■ 	Bergrumsgarage i Vin
& Sprits gamla lager
■ 	Om- och tillbyggnad
av Vasamuseet
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HTL MED MJKA HNDDKAR

Forsen sköter inte bara bygget. Ibland är projektledarna också med och tar fram koncept,
design och … ja, allt, in i minsta detalj.
– Som tjockleken på handdukarna, säger
Marthe Gjestland som har jobbat med nya HTL
hotels i Stockholm. Hotellet, som öppnade i maj
2014 på Kungsgatan 53 i Stockholm, är nyskapande inom hotellvärlden. Och helt rätt i tiden.
– Bokning och incheckning sker digitalt. Mobilen är till och med din rumsnyckel, om du så
vill. Och på hotellrummet är den traditionella
papperspärmen ersatt med en stor digital tvskärm där all information du behöver finns tillgänglig, säger Marte Gjestland, projektledare
på Forsen.
På rummet kan gästen också enkelt ansluta
sin egen mobil eller dator till LED-skärmen på
väggen och få sitt eget utbud av filmer och musik med hjälp av Miracast och Airplay. Ja, det är
nästan som att kliva rakt in i en modern webbsida. Behöver vi lägga till att WiFi finns i hela hotellet och är gratis för gästen?
Gül Heper, Commercial Manager på HTL hotels
förklarar konceptet.
– Förutom bästa cityläge, hög kvalitet och attraktivt pris vill vi även erbjuda en digital reseupplevelse för den nutida resenären.
Marthe Gjestland har ingått i den kärngrupp
på knappt tiotalet personer som varit med om
att ta fram det nya konceptet. Den stora utmaningen var att utnyttja rummen och övriga hotellytor så effektivt som möjligt. Därför gällde
det att skala bort allt onödigt och satsa på det
gästerna tycker är viktigast. Och det på ett smart
och effektivt sätt – och med högsta kvalitet. Det
gällde att vända och vrida på allt, flera gånger, för
att finna de bästa lösningarna, säger hon.
Det handlade mycket om logistik. Att på ett
begränsat utrymme få in städvagnar som fungerar för personalen, tänka på hur ofta leverantören av linne ska komma och hur städningen
ska skötas för att det ska vara effektivt och spara
kostnader.
Sängarna är nu högre än normalt, inte bara

för att få en lyxkänsla ihop med den påkostade
madrassen, utan också för att ordna utrymme
under sängen för en stor resväska.
– Tjocka, sköna frottéhanddukar i badrummet
kräver också att handdukshållarna sitter en extra
bit ut från väggen. Det var sådana detaljer vi hela
tiden måste tänka på, säger Marthe Gjestland.
Kunden HTL hotels är nöjd med samarbetet
med Forsen.
– Utan dem skulle vi inte stått här i dag. Samspelet mellan parterna har fungerat utmärkt.
– Förutom sin stora erfarenhet från byggbranschen har Forsen också haft viljan och förmågan
att våga tänka nytt, säger Gül Heper.

HTL hotels
Forsens uppdrag
Projektledning för
hotellets inredning
Genomförandeform
Delad entreprenad
Genomförandetid
Jan 2013 – maj 2014
Arkitekt
Koncept Stockholm
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Forsen jobbar med löpande underhållsarbete på
Kungliga Operan sedan 2012 och har genom åren
även jobbat med många andra av Statens Fastighetsverks kulturhistoriska byggnader, bland annat Stockholms Slott, Ryningska palatset, Rosenbad och Naturhistoriska Riksmuseet.
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Foto: Kungliga Operan, Karolina Henke.

KUNGLIGA OPERAN

Kungliga Operan är en påkostad och unik fastighet från sent 1800-tal. Det förpliktigar. Underhållsarbetet kräver inte bara sakkunskap,
utan även fingertoppskänsla och ett extra par
silkesvantar.
Kungliga Operan i Stockholm är Sveriges nationalscen för opera och balett. Den byggdes
i slutet av 1800-talet med stildrag från den italienska senrenässansen och detaljer från såväl
det Kungliga slottet och Riksdagshuset.
För att vårda och bevara Kungliga Operan
– och andra kulturhistoriska byggnader – finns
specifika vårdprogram och skyddsbestämmelser. Det ställer höga krav på allt underhåll av
fastigheten. Just operahuset är också ett statligt
byggnadsminne, vilket innebär att vissa ingrepp
inte får utföras utan tillstånd från Riksantikvarieämbetet.
–  Alla projekt har sina utmaningar, och när
det gäller äldre byggnader är det alltid mycket
som är udda och speciellt. Det är det som är så
spännande, säger Qaryn Eng, projektledare på
Forsen.
Forsen jobbar med löpande underhållsarbete på Kungliga Operan sedan 2012 och har
genom åren även jobbat med många andra av
Statens Fastighetsverks kulturhistoriska byggnader, bland annat Stockholms slott, Ryningska
palatset, Rosenbad och Naturhistoriska Riksmuseet.
–  Den erfarenheten gör det lättare för oss
att ta beslut om vilka lösningar vi ska välja. Till
exempel måste man ha ögonen på gamla yt26 • FORSEN 2014

skikt och veta när man behöver stämma av ett
ingrepp med en sakkunnig antikvarie.
Under 2014 har Forsen bland annat jobbat med
underhåll av Kungliga Operans yttre fasad och
med att uppgradera brandskyddet inne i byggnaden.
–  Vi tätar innerdörrar och installerar brandgasventilation – dels för att förbättra personsäkerheten, dels för att gamla målningar och inredning inte ska komma till skada om det utvecklas
brandrök i byggnaden. Det är en utmaning att
uppdatera gamla byggnader så att de rimmar
med dagens krav på bland annat säkerhet. Alla
förändringar måste göras med stor varsamhet
och fingertoppskänsla, säger Qaryn Eng.
En mer spektakulär del av arbetet – som också bevittnades av många nyfikna stockholmare
– var när en helikopter flög in två nya rökgasfläktar på 450 kilo vardera och placerade dem på
operahusets tak.
– Vi valde helikopter för att det både var enklare och g ick snabbare än om vi använt lyftkran.
För att bevara byggnadens själ väljer man inte
heller alltid den enklaste lösningen. Så var fallet
när man målade om operahusets fönster utvändigt.
–  Vi rådgjorde med sakkunnig antikvarie och i
samråd med Riksantikvarieämbetet beslutades
att använda linolja eftersom detta var original,
i stället för den alkydoljefärg som användes
senast. Detta kräver mer arbete, men vi valde
denna äldre metod eftersom den har ett kulturhistoriskt värde.

Kungliga Operan
Kund
Statens Fastighetsverk
Forsens uppdrag
Projekt- och byggledning
Genomförandeform
GE/DE/Ramavtal
Omfattning
Ca 40 000 kvm BTA
Genomförandetid
2012 – 2015
Arkitekt
Husarkitekt Bo Hofsten,
White arkitekter

EN BRO I UPPSALA
Flottsundsbron Fyrisån
Kund
Uppsala kommun

Den gamla svängbron över Fyrisån är ett riktmärke för många Uppsalabor. Men efter hundra år har den gjort sitt. För Uppsala kommuns
räkning projekterar Forsen nu en modern
klaffbro, som ska vara på plats våren 2017.
– Om alla myndighetsbeslut går igenom förstås.
När man bygger i vatten och naturreservat är
det många tillstånd som krävs, säger Forsens
projekteringsledare Maria Leander.
Fyrisån är den enda vattenvägen till Uppsala
hamn, så bron måste ofta öppnas för att släppa
igenom båttrafiken.
– Vår stora utmaning inför brobygget är att
det är mycket lera i Uppsala, kombinerat med
att det ligger hus precis intill bron. Detta kräver extremt noggrann projektering och i stället för att slå ner bropålarna – som normalt är
fallet – borras de ner. Vi sätter dessutom upp

extra spont vid strandkanten för att säkra den
gångväg som går längs kanten på Knivstasidan.
Många av de boende är också oroliga eftersom
deras hus vibrerar när den nuvarande bron trafikeras. När klaffbron är på plats kommer det att
bli betydligt tystare och mindre vibrationer än i
dag.
En faktor som gör brobygget extra spännande är ett forskningssamarbete med Uppsala
Universitet, som kommer att bygga en vattenturbin under bron – något som kräver noggranna uträkningar eftersom Fyrisån rinner sakta.
– Forsen förbereder ett fundament och ledningsdragning för turbinen, som sätts på plats
när bron är färdig. Den el som produceras planeras att säljas till Vattenfall, men Uppsala Universitets förhoppning är att turbinen även ska kunna
driva brons klaff vid en eventuell nödsituation.

Forsens uppdrag
Projekt-, projekteringsoch byggledning, upphandling av konstruktör,
framtagande av förfrågningsunderlag
Genomförandeform
Utförandeentreprenad
med konstruktionsansvar
för bro
Investering
155 Mkr
Genomförandetid
2013 – 2017
Arkitekt
ÅF
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Just nu omvandlar vi
Hotel Oden till hyreslägenheter åt HSB
Stockholm. När huset
är klart våren 2016,
kan HSB erbjuda sina
bosparare lägenheter
i bästa läge i Vasastan.
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CIRKELN SLUTS NÄR HOTELL BLIR BOSTÄDER

Mitt i bostadsbristens Stockholm pågår i dag
ett unikt projekt. Hotel Oden görs om till 78
hyreslägenheter – i bästa innerstadsläge. Men
det centrala läget innebär även många utmaningar, vilket ställer höga krav på byggledningen.
– Det här är ett komplext projekt med många
intressenter att ta hänsyn till. Det är inte så lätt
att hantera. Därför ville vi ha projektledare och
produktionsledare med lång erfarenhet av liknande projekt, säger Kristian Gauffin, projektchef på HSB Stockholm.
När HSB Stockholm köpte Hotel Oden såg
man genast fastighetens stora potential – hotellet kunde omvandlas till små bostäder mitt
i centrala Stockholm. Det innebär att cirkeln
sluts. Fastigheten byggdes nämligen i början
av sjuttiotalet för att rymma tjänstebostäder åt
medarbetare på bland annat Posten och Sabbatsbergs sjukhus. Men lågkonjunkturen grusade planerna och byggnaden omvandlades i
stället till hotell med cirka 140 rum.

■ Nu har hotellet gjort sitt
och blir bostäder – igen
När omvandlingen blir klar någon gång under
vintern 2015/16 kommer här att finnas totalt 78
hyreslägenheter. De flesta ettor och tvåor, men
även treor och fyror i etage. Bostäderna kommer att erbjudas HSB:s bosparare.
– I och med att fastigheten en gång byggdes
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för lägenheter är denna konvertering ganska
logisk. Hotellrummens storlek gör det också
naturligt att bygga små lägenheter, säger Ragnar Stenport, projektledare på Forsen.
Fastigheten var dock rejält sliten efter 42 års
hotellverksamhet. Därför blåser man ut hela
byggnaden och behåller endast de bärande
konstruktionerna. Fasaden behålls också, men
moderniseras och alla fönster byts ut. Några
lägenheter kommer att få balkonger och vissa
även terrasser.
Det centrala läget vid Odenplan innebär
många utmaningar. Under bygget måste man
inte bara ta hänsyn till de boende i intilliggande
fastigheter, utan även till den livsmedelsbutik
som huserar i byggnadens gatuplan.
– Butiken har öppet mellan 7 och 23, alla
dagar i veckan. Så vi måste med andra ord ta
hänsyn till deras verksamhet under all byggtid.
Vi måste också göra installationer rakt genom
butiken med minsta möjliga störningar, säger
Ragnar Stenport.
Dessutom passerar dagligen en strid ström
resenärer till och från tunnelbanans uppgång
bara ett par meter från fastighetens fasad.
Dessa får inte heller störas mer än nödvändigt.
Det kräver en byggledning som är lyhörd och
duktig på att hantera människor.

Hotel Oden blir
bostadslägenheter
Kund
HSB Stockholm
Forsens uppdrag
Projekterings-, projektoch byggledning samt
upphandling
Genomförandeform
Totalentreprenader och
utförandeentreprenader
Omfattning
78 st lägenheter
Genomförandetid
2014 – 2016
Arkitekt
RITS Arkitekter AB

■ FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelse och verkställande direktören för Forsen Projekt AB avger härmed följande årsredovisning
Information om verksamheten
Forsen är specialiserat på kvalificerad projekt- och
byggledning inom hus, anläggning och bostad. Bolaget behärskar alla utförandeformer och har mycket
god kompetens inom delad entreprenad. Forsen är
ett oberoende företag, det vill säga helt fristående
från arkitekter, konsulter och entreprenörer. Hela
verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 (kvalitet)
och ISO 14001 (miljö).
Forsen har kontor i Stockholm (huvudkontor), Uppsala och Malmö. Företagets kunder är främst fastighetsägare, både kommersiella och offentliga, samt
större hyresgäster och hotell. Forsens största affärsområden är Hus och Anläggning.
						
Väsentliga händelser under räkenskapsåret och
efter dess utgång		
Forsens omsättning uppgår till 226 mkr och visar en
god tillväxt jämfört föregående år, 12%. Ett resultat
efter finansiella poster uppgående till 25 mkr är i paritet med föregående år. Rekryteringen av konsulter
under 2014 var en av den högsta i Forsens historia.
Under året har ett av Forsens största projekt avslutats, Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg.
Norsborgsdepån har varit ett stort projekt under året
liksom de två sjukhusprojekten för Locum, SÖS och
Danderyd som samtliga löper på under 2015. Inflödet
av nya projekt har också varit god. Under 2014 har det
mindre affärsområdet Bostad haft en fortsatt myck-

Flerårsöversikt*
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)

et positiv utveckling. I december 2014 aviserades ett
samgående med företaget Bygg-Fast Projekt AB som
bedöms ge goda möjligheter för fortsatt tillväxt.
Förväntade framtida utveckling samt risker och
osäkerhetsfaktorer
Orderingången i slutet av 2014 mattades av något
men framtidsutsikterna för 2015 bedöms som mycket goda. Forsen räknar därmed med en stark tillväxt
även under 2015. Detta kommer bland annat att ske
genom samgående med Bygg-Fast, ett företag med
stark position i främst de västra delarna av Sverige.
Forsen 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 är verksam kan påverka bolagets framtida förväntade utveckling.

Forsen Projekt AB
är ett helägt dotterbolag till
Forsen Projekt Partner AB,
org. nr. 556746-2303,
med säte i Stockholm.

Väsentlig icke-finansiell information
Bygg-Fast och Forsen delar vision, värderingar och
uppfattning hur verksamheten ska utvecklas och bättre möta kundernas behov. Sammanslagning skapar
en slagkraftig organisation med bredare geografisk
täckning och större möjlighet att stärka kundrelationer över hela landet. Det kommer också betyda att
medarbetarna får fler möjligheter att utvecklas i spännande projekt över landet.

2014

2013

2012

2011

225 010

201 650

206 018

177 158

25 389

24 217

25 412

18 335

Rörelsemarginal (%)

11,1%

11,9%

12,2%

10,2%

Avkastning på eget kapital (%)

16,3%

28,5%

29,6%

22,1%

Balansomslutning (tkr)

81 658

81 340

84 682

71 325

Soliditet (%)

25,8%

31,9%

31,0%

32,5%

133

125

130

124

Medeltalet anställda

Ägarförhållanden		

*Jämförelsetalen för år 2011-2012 har inte räknats om enligt K3

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Avkastning på eget kapital
Soliditet

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning
Nettoresultat i procent av justerat eget kapital
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserad vinst
Årets vinst
Kronor
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
i ny räkning överförs
Kronor

15 511 138
3 430 660
18 941 798		
18 941 798
18 941 798
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■ RESULTATRÄKNING

2014
01- 01
12 - 31

2013
01- 01
12 - 31

Not
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning
225 009 838
Övriga rörelseintäkter
587 596
		
225 597 434

201 631 646
18 125
201 649 771

Rörelsens kostnader
Underkonsulter
-53 680 768
-41 989 685
Övriga externa kostnader
-20 418 372
-23 964 055
Personalkostnader
-126 091 041
-111 615 470
Avskrivningar av materiella och			
immateriella anläggningstillgångar
-276 391
-15 132
		
-200 466 572
-177 584 342
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1

2, 3
4
5

Rörelseresultat

25 130 862

24 065 429

6

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
		

278 524
-19 929
258 595

209 591
-57 767
151 824

7
8

Resultat efter finansiella poster

25 389 457

24 217 253

Bokslutsdispositioner

-20 427 354

-15 000 000

Resultat före skatt

4 962 103

9 217 253

Skatt på årets resultat

-1 531 443

-1 822 446

ÅRETS RESULTAT

3 430 660

7 394 807

9

10

■ BALANSRÄKNING

2014

2013

12-31

12-31
Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar			
5
Licenser
140 304
0
11
		
140 304
0
				
Materiella anläggningstillgångar			
5
Förbättringsutgifter på annans fastighet
1 509 838
0
12
Inventarier, verktyg och installationer
1 216 278
37 239
13
		
2 726 116
37 239
				
Summa anläggningstillgångar
2 866 420
37 239
				
				
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar
28 944 625
28 300 412
Fordringar hos koncernföretag
3 062 646
3 552 354
Övriga fordringar
366 063
374 878
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
16 353 139
16 455 392
14
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
3 371 809
3 813 475
15
		
52 098 282
52 496 511
				
Kassa och bank
26 693 739
28 805 890
Summa omsättningstillgångar
78 792 021
81 302 401
				
SUMMA TILLGÅNGAR
81 658 441
81 339 640
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■ BALANSRÄKNING

2014

2013

12-31

12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER					
		
Eget kapital 			
16		
Bundet eget kapital					
Aktiekapital (2 500 aktier)
250 000
250 000
Reservfond
50 000
50 000
		
300 000
300 000
Fritt eget kapital					
Balanserat resultat
15 511 138
13 116 331
Årets resultat
3 430 660
7 394 807
		
18 941 798
20 511 138
Summa eget kapital
19 241 798
20 811 138
						
Obeskattade reserver
2 300 000
6 600 000
17
						
Avsättningar					
Uppskjuten skatteskuld
332 164
0
Summa avsättningar
332 164
0
						
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder
10 554 189
10 993 657
Skulder till koncernföretag
20 950 000
15 166 758
Aktuella skatteskulder
484 799
2 330 199
Övriga skulder
7 737 648
6 981 038
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
20 057 843
18 456 850
18
Summa kortfristiga skulder
59 784 479
53 928 502
						
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
81 658 441
81 339 640
						
POSTER INOM LINJEN					
Ställda säkerheter
0
0
Ansvarsförbindelser
0
3 000 000
19
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■ KASSAFLÖDESANALYS

2014
01- 01
12 - 31

2013
01- 01
12 - 31

Not
KASSAFLÖDESANALYS
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar
Övrigt
		

25 389 457

24 217 253

276 392
7 700 000
33 365 849

15 132
7 917 000
32 149 385

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-3 044 679

-4 098 834

30 321 170

28 050 551

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

-71 771
-24 255 977
5 993 422

-3 515 609
-24 147 573
387 369

Investeringsverksamheten		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
-188 000
0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
-2 917 573
-52 371
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-3 105 573
-52 371
Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning till moderbolaget
-5 000 000
-7 700 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-5 000 000
-7 700 000
		
Årets kassaflöde
-2 112 151
-7 365 002
Likvida medel vid årets början
28 805 890
36 170 892
Likvida medel vid årets slut
26 693 739
28 805 890
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■ REDOVISNINGSPRINCIPER M.M.

Allmänna redovisningsprinciper			
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).				
		
Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3)
Detta är första gången företaget tillämpar BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
I samband med övergången har nedan angivna lättnadsregler (frivillga undantag från kravet på retroaktiv
tillämpning) nyttjats:
För att möjliggöra meningsfull jämförelse med föregående år har samtliga poster i resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter räknats om
för jämförelseåret. Posten Upparbetad ej fakturerad
intäkt har i samband med detta brutits ut från posten
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Inga
övriga korrigeringar har gjorts i samband med omräknandet.
Koncerntillhörighet				
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Forsen Projekt
Partner AB, org.nr 556746-2303, med säte i Stockholm.
Närmast överordnande moderföretag som upprättar
koncernredovisning i vilken företaget ingår är Forsen
Projekt Partner II AB, org nr 556833-4386, med säte i
Stockholm vilket också är moderföretag för hela koncernen. 						

Ersättning till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa
avgifter. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas
som en kostnad under den period de anställda utför
de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.
					
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter
när komponenterna har väsentligt olika nyttjade perioder. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta
är väsenltigt. Avskrivning sker linjärt över den förväntande nyttjandeperioden.				
		
Följande avskrivningstider tillämpas:		
Materiella anläggningstillgångar

Licenser
3 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet
3 år 2 mån
Inventarier, verktyg och installationer
3 år
			
		
Omräkning av poster i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats
Intäktsredovisning					
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster
fått eller kommer att få. 					 på rörelsefordringar och röreleskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på
finansiella fordringar och skulder redovisas som finanTjänste- och entreprenaduppdrag		
Tjänste- och entreprenaduppdrag på löpande räkning siella poster. 					
intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas i balansräkning upp till Fordringar, skulder och avsättningar		
det belopp som beräknas bli fakturerat och redovisas i Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordposten Upparbetad ej fakturerad intäkt. Företaget vin- ringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det
stavräknar utförda tjänste- och entreprenaduppdrag belopp varmed de beräknas blir reglerade. Långfristitill fast pris i takt med att arbetet utförs, så kallad suc- ga fordringar och långfristiga skulder värderas efter
det första värderingstillfället till upplupet anskaffcesiv vinstavärkning.
Vid beräkningen av upparbetad vinst har färdigstäl- ningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas
landegraden beräknats som nedlagda utgifter per ba- till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övrilansdagen i relation till de totalt beräknade utgifterna ga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget
för att fullgöra uppdraget. Skillanden mellan redovi- annat anges ovan.				
sad intäkt och fakturerade dellikvider redovisas i ba- 		
lansräkningen i posten Upparbetad men ej fakturerad Skatteskuld					
intäkt.						 I beloppet som redovisas under skatteskuld ingår
skuld för särskild löneskatt på pensionskostnader.
Redovisning av leasingavtal			
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finan- 					
siella som operationella, som operationella leasingav- Koncernbidrag					
tal. Den största delen utgörs av hyresavtal för kontor. Redovisning av koncernbidrag sker över resultaträkOperationella leasingavtal redovisas som en kostnad ningen.						
linjärt över leasingperioden. Se vidare not 3.			
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■ NOTER

2014

2013

NOT 1 ■ Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättningen fördelar sig på
verksamhetsgrenar enligt följande:
Konsulttjänster
Summa

225 009 838
225 009 838

201 631 646
201 631 646

Nettoomsättningen fördelar sig på
geografiska marknader enligt följande:
Sverige
Övriga marknader
Summa

224 655 051
354 787
225 009 838

198 884 142
2 747 504
201 631 646

NOT 2 ■ Arvoden till revisorer
EY
Revisionsuppdraget
Annan rådgivningsverksamhet
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa

591 163
0
0
159 020
750 183

350 000
0
60 000
100 000
510 000

NOT 3 ■ Operationella leasingavtal
Kostnadsförda leasingavgifter
avseende operationella leasingavtal

6 564 210

6 561 868

01- 01
12 - 31

01- 01
12 - 31

Framtida minimileaseavgifter
avseende ej uppsägningsbara
operationella leasingavtal:
Ska betalas inom 1 år
5 215 387
5 356 637
Ska betalas inom 1-5 år
8 231 789
9 220 539
Ska betals senare än 5 år
0
0
Summa
13 447 176
14 577 176
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■ NOTER

2014
01- 01
12 - 31

Not 4 ■ Personalkostnader, ersättningar och arvoden
Medelantalet anställda
Män		
Kvinnor		
			
Löner och andra ersättningar
Styrelsen och verkställande direktören
Övriga anställda
		
Tantiem till styrelse och verkställande direktör ingår med
Pensions- och övriga sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören
Pensionskostnader övriga anställda
Sociala avgifter enligt lag och avtal
		

2013
01- 01
12 - 31

90			
43			
133			

86
39
125

786 200
75 912 106
76 698 306

1 245 961
70 552 601
71 798 562

0

0

119 658
10 213 278
26 848 999
37 181 935		

129 373
10 219 444
24 868 922
35 217 739

Upplysning om sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för kvinnor
Sjukfrånvaro för män
Sjukfrånvaro för anställda yngre än 30 år
Sjukfrånvaro för anställda mellan 30 - 49 år
Sjukfrånvaro för anställda äldre än 49 år

4%
2%
1%
3%
2%

2%
1%
1%
1%
1%

Sjukfrånvaron för varje ovanstående grupp anges i procent av
gruppens sammanlagda ordniarie arbetstid. Sjukfrånvaro i grupper
med högst 10 anställda redovisas ej.
Total sjukfrånvaro
Varav långtidssjukfrånvaro

2%
34%

1%
8%

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. Den ordinarie arbetstiden har definiterats som arbetstid enligt
kollektiovavtal eller annat avtal med den anställde. Semesterledighet
och tjänstledighet ingår i ordinarie arbetstid.
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare
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20%
80%
44%
56%

20%
80%
33%
66%

NOT 5 ■ Avskrivningar
Licenser
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer
Summa

47 695
84 024
144 672
276 391

0
0
15 132
15 132

NOT 6 ■ Inköp och försäljning mellan koncernbolag
Inköp från andra koncernbolag
Försäljning till andra koncernbolag

0
0

0
1 714 000

■ NOTER

2014
01- 01
12 - 31

NOT 7 ■ Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Övriga ränteintäkter		
Kursdifferenser		
Summa		

2013
01- 01
12 - 31

170 940
107 584
278 524

174 234
46 647
220 881

NOT 8 ■ Räntekostnader och
liknande resultatposter
Övriga räntekostnader
Kursdifferenser
Övriga finansiella kostnader
Summa

5 330
14 599
0
19 929

19 838
11 290
37 928
69 056

NOT 9 ■ Bokslutsdispositioner
Återföring från periodiseringsfond
Lämnat koncernbidrag
Summa

4 300 000
-24 727 354
-20 427 354

0
-15 000 000
-15 000 000

			
NOT 10 ■ Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Justering avseende tidigare år
Redovisad skattekostnad

-1 199 279
-332 164
0
-1 531 443

-5 408 299
0
3 585 853
-1 822 446

				
Genomsnittlig effektiv skattesats
-24%
-59%
Avstämning av effektiv skattesats		
Redovisat resultat före skatt
4 962 103
9 217 253
Skatt på redovisat resultat enligt
gällande skattesats (22%)
-1 091 663
-2 027 796
Skatteeffekt av:		
Övriga ej avdragsgilla kostnader
-443 641
-3 603 306
Förlustavdrag
0
222 737
Avdragsgilla kostnader som ej ingår i det
redovisade resultatet
350 650
0
Skattepliktiga intäkter som ej ingår i det
redovisade resultatet
-21 850
0
Ej skattepliktiga intäkter
7 224
136
Redovisad skattekostnad
-1 199 279
-5 408 229
Effektiv skattesats

-24%

-59%
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■ NOTER

Not 11 ■ Licenser
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

2014

2013

12 - 31

12 - 31

0
188 000
188 000
0
-47 696
-47 696

0
0
0
0
0
0

Bokfört värde
140 304
0
					
NOT 12 ■ Förbättringsutgifter på annans fastighet					
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
0
0
Nyanskaffningar
1 593 862
0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
1 593 862
0
Årets avskrivningar

-84 024

0

Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

-84 024
1 509 838

0
0

NOT ■ 13 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Nyanskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 996 736
-1 968 654
1 347 571
1 375 653

1 944 365
0
52 371
1 996 736

Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 959 497
1 944 794
-144 672
-159 375

-1 944 365
0
-15 132
-1 959 497

Bokfört värde

1 216 278

37 239

NOT 14 ■ Upparbetad ej fakturerad intäkt
Upparbetade intäkter
Fakturerat belopp
Redovisat värde

16 784 139
-431 000
16 353 139

16 455 392
0
16 455 392

1 180 761
2 191 048

1 268 453
2 075 022

3 371 809

20 268 867

NOT 15 ■ Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Övriga poster
Summa förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
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■ NOTER
NOT 16 ■ Eget kapital
Ingående balans 2013-01-01

Aktiekapital

Reservfond

Balanserad vinst

Årets resultat

Totalt

250 000

50 000

13 033 272

7 783 059

21 116 331

7 783 059

-7 783 059

0

-7 700 000		

-7 700 000

Överföring resultat föregående år			
Lämnad utdelning			

Årets resultat				
Utgående balans 2013-12-31

250 000

7 394 807

7 394 807

50 000

13 116 331

7 394 807

20 811 138

Överföring resultat föregående år			

7 394 807

-7 394 807

0

-5 000 000		

-5 000 000

Lämnad utdelning			

Årets resultat				

3 430 660

3 430 660

Utgående balans 2014-12-31

3 430 660

19 241 798

250 000

50 000

NOT 17 ■ Obeskattade reserver
Periodiseringsfond, tax 09
Periodiseringsfond, tax 10
Summa obeskattade reserver

15 511 138

2014

2013

12 - 31

12 - 31

0
2 300 000
2 300 000

4 300 000
2 300 000
6 600 000

NOT 18 ■ Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner
7 737 000
7 917 000
Upplupna semesterlöner
7 756 888
7 348 244
Upplupna sociala avgifter
2 400 397
2 286 307
Övriga poster
2 163 558
905 299
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
20 057 843
18 456 850
						
NOT 19 ■ Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser för koncernföretag
0
3 000 000
Summa ansvarsförbindelser
0
3 000 000

			
Stockholm den 1 april 2015						
						
						
						
Thomas Erséus
Jan Ahlinder
Håkan Undin		
Styrelseordförande			
			

Charlotta Wikström
Per-Olof Andersson
Bengt Johansson, vd
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■ REVISIONSBERÄTTELSE Till årsstämman i Forsen Projekt Aktiebolag, org.nr 556538-7700
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Forsen Projekt
Aktiebolag för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta
dokument på sidorna 29-39.
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.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Forsen Projekt Aktiebolags
finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsre-

dovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
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 Aktiebolag för 201401-01 – 2014-12-31.
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 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, 1 april 2015

Ulf Strauss, Auktoriserad revisor

■ STYRELSE

Thomas Erséus
Styrelseordförande
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Håkan Undin

Charlotta Wikström

Per-Olof Andersson

Jan Ahlinder
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