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Forsen stärker sitt kunnande
inom arbetsmiljöfrågor

Foto: Max Brouwers

Vi satte rekord

Det blev ett fantastiskt år, 2012. Vi kommer att minnas det som
året då vi firade Forsens 15-årsjubileum i en härlig stämning
tillsammans med kunder, kollegor och övriga vänner. Och inte
minst, det var året vi nådde all time high. Vi omsatte över 200
miljoner kronor: den högsta omsättningen hittills i företagets
historia.
2012 var också året då vi startade vårt Talent Management/HR-projekt. Visserligen visar våra medarbetarundersökningar att vi gjort tydliga förbättringar och att vi även här når
rekordbra siffror, men vi vill inte slå oss till ro med det. Vi vill
via ännu nöjdare medarbetare, få ännu nöjdare kunder, högre
omsättning och bättre resultat!

Forsen ska vara Sveriges ledande oberoende
projekt- och byggledningsföretag.

Ett exempel på att leva som vi lär är att vi under 2012 hade
många kundaktiviteter för att lära oss vad vi kan bli bättre på.
Det har bland annat resulterat i utveckling av vårt ledningssystem, där vi på ett systematiskt sätt tar våra projekt från A till
Ö. En viktig del i detta är hur vi avslutar våra projekt. Projektavslutet är ju det sista intryck vi lämnar kvar när kunden får
stafettpinnen.
Vi kan också glädjas åt att andelen kvinnor på Forsen
ökade till 30 procent. Det är en utveckling åt rätt håll men vi är
inte i mål förrän vi är lika många kvinnor som män på Forsen.
Samtidigt ökar mångfalden. Vi är gamla som unga med olika
bakgrund och har också ökat andelen utlandsfödda svenskar.
Vi är övertygade om att mångfald ger ökad dynamik och kvalitet i alla våra projekt.
Tittar vi framåt i tiden är det ekonomiska läget fortsatt svajigt. Det kan vara något vi får vänja oss vid en längre tid framöver. Utsikterna för 2013 tyder på något tuffare tider. Men med
god vilja och gemensamma krafter kommer vi att ta oss igenom svackan.
Som författaren H Jackson Brown så klokt skrev:

Det är en stark vision, men blir tomma ord om vi inte lever upp
till den genom vår värdegrund, EKO, som står för:

”I kampen mellan klippan och forsen vinner alltid forsen
– inte genom styrka utan genom uthållighet”

• Engagemang
• Kvalitet
• Omtanke

Slutligen vill jag tacka alla kunder, samarbetspartners och
medarbetare för ett härligt och framgångsrikt 2012.

Flera av årets projekt var omfattande och innehöll avsevärda
utmaningar, som vi löste i nära samarbete med våra kunder.
Under året skapade vi också en ny företagsvision och värdegrund.

Vi måste vara engagerade i det vi gör, vi måste leverera
yppersta kvalitet till våra kunder och vi måste ha hjärtat på
rätta stället, det vill säga vara omtänksamma: bry oss om dem
vi jobbar med, våga göra fel, respektera varandra osv.
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Arbetsmiljö är en av Forsens prioriterade frågor. Nu har
ambitionsnivån höjts ytterligare, vilket innebär satsningar
på bland annat:
• Ökad kompetens
• Ökat fokus på förebyggande arbete mot risker
• Förbättrad rapportering
I de projekt som Forsen driver är arbetsmiljö alltid en viktig
fråga. I många projekt har Forsen också uppdraget att vara
byggarbetsmiljösamordnare.
Forsens projekteringsledare, byggledare och projektledare
har den erfarenhet och formella kompetens som krävs i arbetsmiljölagstiftningen, men i strävan att öka Forsens kunnande
och säkerhetstänkande har ytterligare en specialist rekryterats,
Therése Bergstedt. Hon kommer närmast från Skanska där
hon arbetat med arbetsmiljöfrågor i flera år.
– Mitt jobb är bland annat att vara stöd åt projekteringsledare, byggledare och projektledare. Jag går in i projekt med
min kunskap i just dessa frågor.
Under året har vi utvecklat mallar, rutiner och finjusterat
Forsens ledningssystem. Forsen är certifierat enligt ISO9000
och ISO14001 och jobbar utifrån SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) och intentionerna i arbetsmiljöledningssystemet
OHSAS 18001.

sådant som har med arbetsmiljö att göra, både internt och för
våra kunder, säger Therése Bergstedt.
Blandningen av människor, maskiner, höga höjder, tunga
lyft med mera på ett bygge innebär automatiskt risker. De
minimeras med en god säkerhetskultur.
För att öka medvetenheten har ledningsgruppen börjat
göra särskilda besök på byggarbetsplatserna med fokus
enbart på arbetsmiljöfrågor. De ska med egna ögon se om
någon står på en ranglig stege, bär skyddsglasögon när det
behövs eller om oreda på en arbetsplats är en riskfaktor.
– I och med att ledningen ser hur det är i verkligheten och
agerar på detta kommer Forsen som helhet att lyfta i arbetsmiljöfrågor, säger Therése Bergstedt.
GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN
Ledningsgruppen och anställda utbildas, rutinerna stärks och
systematiken i sådant som rapportering förbättras. En långsiktig målsättning i projekten är att i högre grad än i dag få in
arbetsmiljöfrågor tidigt i byggprocesserna.
– Det är mycket mer ekonomiskt att göra en förändring i
projekteringsskedet än i produktionsskedet. Gör rätt från
början, säger Therése Bergstedt.

FORSENS VISION
Den vision som Forsen arbetar mot är formulerad i företagets
arbetsmiljöpolicy: ”Ingen anställd, entreprenör eller annan
person ska komma till skada, varken fysiskt eller psykiskt, på
grund av brister i vår arbetsmiljö.”
– Det är ett tufft mål, en nollvision. Det betyder att Forsen
konsekvent måste arbeta på att förebygga och förbättra
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Miljöfrågorna blir allt viktigare
Byggprojekt tar i ökande grad hänsyn till klimat- och hållbarhetsfrågor. Det gäller allt från val av material till återvinning och transporter till och från byggarbetsplatser.
– Byggbranschen har en historia av miljöproblem. Det sker
förbättringar, men vi har ett fortlöpande förbättringsarbete
framför oss, säger Jonas Kunze som tillträdde som ny miljöchef på Forsen vid årsskiftet.
Forsens uppgift är i första hand att se till att byggen följer
miljölagstiftningen och uppfyller satta miljömål.
– Vår policy är att kunna ge goda råd i alla typer av hållbarhetsfrågor. Vi ska ställa krav på våra leverantörer och påverka
beställare i riktning mot hållbarhet, säger Jonas Kunze.
En ambition är att komma in tidigare i projekten.
– Grunderna kan ibland vara fastställda när vi kommer med
i projektet, t ex av beställaren eller projekterande enheter. Då
är det svårare för oss att påverka. Ju tidigare vi är med, desto

mer kan vi bidra med vårt miljökunnande och minska både
kostnader och miljöpåverkan av projekten.
MILJÖPRIS TILL TRÄNGKÅREN 6
Många projekt har intressanta miljöprofiler. Till exempel har
parken i Barkarbystaden ett dagvattensystem som förberedelse för mer regn på grund av växthuseffekten (s 20). Trängkåren 6, Swecohuset, belönades med Sweden Green Building
Councils nyinstiftade miljöpris i kategorin Miljöbyggnad,
befintlig byggnad.
Arbetet med att omvandla den kulturminnesmärkta fastigheten på Kungsholmen i Stockholm inleddes 2010. Alla våningsplan och ytor, sammanlagt 27 000 kvadratmeter, byggdes
om. Siktet var från första början inställt på att nå en guldcertifiering enligt klassningssystemet Miljöbyggnad och att skapa
en attraktiv och inspirerande arbetsmiljö.
Energianvändningen minskades med över 50 % med hjälp

av ventilationsaggregat med 90-procentig återvinningsgrad,
genom utnyttjande av geoenergi, värmepumpar och frikyla.
Projektet, som avslutades 2012, genomfördes i nära samarbete med AMF Fastigheter och Sweco, som använde sina
egna experter inom exempelvis miljö, energi och arkitektur.
Forsen var projektledare för genomförandet. Kurt Thelin var
energisamordnare.
UTE HAR BLIVIT INNE
Nära kopplat till det växande miljötänket inom bygg är frågor
om utemiljö, som på senare år fått mycket mer tyngd i projekten.
Miljöfrågor blir allt viktigare i stadsbyggandet, parallellt med
växande krav på estetiskt tilltalande och trivsamma miljöer.
Forsen svarade på denna trend genom att i juni 2012
rekrytera Maria Rydell. Hon blev företagets första landskapsarkitekt.
– Det finns ännu inte många andra projektledningsföretag

med denna kompetens, säger Maria Rydell, som tidigare har
arbetat kommunalt med utemiljöfrågor.
Det förstärkta landskapskunnandet gör att Forsen i ännu
högre grad kan stötta beställaren i beslut, ställa hårda krav där
det går, driva frågor om utemiljö genom hela projektkedjan
och hjälpa till att hitta rätt ambitionsnivå.
– Det gäller att förverkliga arkitektens och beställarens
vision om en attraktiv utemiljö. Utemiljön ska dessutom vara
attraktiv under hela sin livslängd. Det är viktigt att projektera
så att miljön blir enkel att sköta, annars kan förfallet komma
snabbt, säger hon.
Maria Rydell har under våren 2013 utbildats till certifierad,
grön besiktningsman. Detta innebär att Forsen breddar sin
besiktningsverksamhet till att även omfatta besiktning med
specialistkompetens inom utemiljö.

Ombyggnaden av Trängkåren 6 belönades med miljöpris sedan man lyckats halvera energiförbrukningen
i den stora fastigheten. Inne i huset tog man upp mellan våningarna för att ge plats åt en innergård.

4

5

Det nya Yasuragi

Det japaninspirerade hotellet Yasuragi Hasseludden, på
just Hasseludden utanför Stockholm, har fått ett finstämt
lyft. Under 2012 har bad-, hotell- och mötesanläggningen
fått ett tillskott av 27 nya hotellrum i tre olika storlekar i
en flygelbyggnad. Dessutom har badanläggningen utökats
med två nya varma utomhuskällor, bastu med kallpool, en
lounge för stillhet och vila samt en cirka 200 kvm stor
träaltan som knyter allt samman.
Hotellrummen är nu inrymda i en helt ny våning som byggdes
ovanpå den östra delen av den befintliga byggnaden, i en
japaninspirerad, naturnära stil men med en modern touch
ritad av White Arkitekter. Den nya våningen är helt anpassad
till den ursprungliga byggnaden som i sin tur är ritad av den
japanska arkitekten Yoji Kasamija. Hela anläggningen är känd
för att den smyger mellan tallarna och följer terrängen i både
sid- och höjdled.
HOTELLET I DRIFT
Under hela byggnationen var hotellet i drift, vilket krävde planering, eftertanke och hänsyn till gäster och event. Varje vecka
träffades hotellets VD, hotellchefen, driftspersonalen samt
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projektledaren Forsen och generalentreprenören för att informera varandra.
Ett framgångsrecept som bidrog till att byggschemat
kunde anpassas på bästa sätt och gästerna störas i minsta
möjliga mån.
– Det har varit ett rent nöje att arbeta i det här projektet,
säger Yasuragi Hasseluddens hotellchef Madeleine Andersson. Allt har gått smidigt, samtliga är oerhört proffsiga och vi
har hela tiden känt oss lugna och trygga.
För att generalentreprenören skulle kunna arbeta så metodiskt och effektivt som möjligt placerades ett stort plasttält
över byggnadsplatsen, som i sin tur kom att fungera som en
sorts snickerifabrik.
– Plastinklädning är en kostsam lösning, men visade sig
vara den absolut rätta för det här projektet. Hela byggnationen var väldigt välskött med bra flyt, berättar Leif Hernborg,
projektledare på Forsen.
Medan vår- och sommarregnen sköljde över Stockholm
och vinden ven i tallarna på Hasseludden kunde det ursprungliga taket på byggnaden rivas och omvandlas till den nya
våningens golv. Allt arbete såsom resning av väggar och tak,
snickeri och måleriarbeten gjordes i en torr och trygg inom-

husmiljö. Den nya våningen med 27 moderna hotellrum stod
klar på utsatt tid efter sommaren.
VARMA KÄLLOR
I juni 2012 gick startskottet för byggnationen av hotellets nya
poolområde, som i dag består av två varma utomhuskällor
placerade längre ned i terrängen med utsikt mot fjärden. De
befintliga loungerna har byggts ut och ett nära nog 200 kvm
stort trädäck skapar kontakt mellan den nya bastun, kallpoolen
och en ny dämpad lounge med fönster från golv till tak. Stenlagda väggar och trappor samt ett porlande vattenfall hjälper
till att skapa den japanska andan, liksom naturen som ligger
tätt inpå. Även här följer tallarna utbyggnadens linjer och har i
vissa fall fått avgöra hur trädäcket ska löpa.
– Arkitekterna Kastrup Sjunnesson är specialiserade på
japansk design och har lyckats mycket väl med uttrycket och
känslan, säger Leif Hernborg.
I anknytning till badanläggningen har ett nytt teknikrum
byggts för driften av poolernas rening och en väg har anlagts
för leveranser av material.
Poolprojektet stod klart i slutet av december 2012.

FAKTA
Projekt: Yasuragi Hasseludden
Beställare: Hasseludden Fastigheter AB
Beställarens ombud: Clas Hjorth
Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och produktionsledare
Ansvarig projektledare hos Forsen: Leif Hernborg, Georgeta Tollerup
Genomförandeform: Generalentreprenad
Genomförandetid: Nya rum mars 2012 – oktober 2012,
nya pooler juni 2012 – december 2012
Omfattning: 27 nya rum, 2 nya varma källor, kallpol, bastu,
lounge etc omfattande ca 1150 kvm BTA.
Arkitekt: White Arkitekter de nya rummen, Kastrup Sjunnesson
den nya SPA-anläggningen
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Så byggdes Test Track i Airport City
Från det att spaden sattes i marken tog det bara drygt
fyra månader att bygga Test Track 1, Arlandastad Holdings
1,2 kilometer långa testbana för lastbilar och personbilar.
Forsen var projekt- och byggledare.
I området, Airport City Stockholm, finns redan Test Track 2, där
Länspolisen i Stockholm bedriver sin fordonstaktiska utbildning.
Test Track 1 opereras av företaget Training Partner, som
erbjuder kompetens- och affärsutveckling till främst fordonsbranschen. På Test Track 1 kan företag utbilda och utveckla sin
personal men även lansera och testa nya produkter för fordonsindustrin.
– En av anläggningens stora fördelar är närheten till
Arlanda flygplats. Deltagare kan komma från när och fjärran,
säger My Svedlund, projektchef på Arlandastad Holding,
fastighetsbolaget som äger och exploaterar ett stort område
runt flygplatsen.

Foto: Training Partner

PROJEKTLEDNING FÖR MINSKAD MIJÖPÅVERKAN
Den nya testbanan är uppdelad i två delar. En dynamisk del
med backar, kurvor och variation för utbildning i en kontrollerad och mätbar miljö. En annan med stora manöverytor, för
test av bromssträckor, däcktester med mera. Banan är ritad av
Jonas Jarlmark, raceingenjör och expert på fordonsteknik på
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
– Tanken med anläggningens utformning är att utnyttja
terrängens naturliga variation i området. Projektledningen har
under hela tiden finjusterat utformningen för att eftersträva
både god ekonomi och minimal miljöpåverkan, säger My
Svedlund.
Området ligger i ett vattenskyddsområde vilket har medfört att banan är utformad med tanke på att minimera konsekvenserna vid ett eventuellt utsläpp. Hela banan kantas av
diken som är tätade med gummiduk, vilket gör att dagvatten
samlas upp och leds till en oljeavskiljare.

HÄR TAR BYGGET 30 SEKUNDER
Det är ovanligt med privata, kommersiella anläggningsprojekt,
som snarare brukar ha kommuner eller Trafikverket som uppdragsgivare. Vid bygget av Test Track 1 har hela tiden en dialog med Training Partner förts.
Produktionen påbörjades i maj 2012 och färdigställdes i
september 2012. I oktober öppnades banan för utbildningar,
tester och lanseringar.
– Det var ganska tajt. Vi hade långa dagar. Ett sådant här
projekt kan ta ett år, säger Margit Norén, projektledare på
Forsen.
Training Partner har filmat en del av bygget genom att ta en
filmsnutt då och då. Filmen ligger på www.trainingpartner.se
Där tar bygget bara 30 sekunder! Men så är det också film…

FAKTA
Projekt: Testtrack Arlanda
Beställare: Arlandastad Holding AB
Beställarens ombud: My Svedlund
Forsens uppdrag: Projektledning, byggledning
Ansvarig projektledare hos Forsen: Margit Norén
Genomförandeform: Utförandeentreprenad
Genomförandetid: Maj 2012 – augusti 2012
Omfattning: Asfalterad testbana på 30 000 kvm,
projektkostnad 30 milj kr
Arkitekt: Mark Tema, bandesign Jonas Jarlmark

Anrikt palats genomgår
varsam förändring
Tänk dig ett väl bevarat 1600-talspalats, mitt i Stockholm.
Palatset är i behov av ombyggnad för att möta framtiden
men inte en färgflaga får skavas bort från vägg eller tak
och den kvarsittande hyresgästen får inte störas. Där har
du ett ombyggnadsprojekt som ställer krav på god projektledning, lyhördhet och kommunikation.
En bit från ett av Stockholms livligaste trafikflöden ligger en
kulturskatt: Rosenhaneska palatset - ett av Sveriges bäst bevarade 1600-talspalats. Likt många andra av Stockholms äldsta
byggnader förvaltas palatset av Statens fastighetsverk, som
har gett Forsen uppdraget att sköta projekt-, projekteringsoch byggledning av en ombyggnad i palatset. Ett mycket
ansvarsfullt uppdrag, med tanke på att byggnaden är kulturminnesmärkt.
– I och med att Svea hovrätt bedriver verksamhet i byggnaden, dit exempelvis journalister kommer för att hämta ut akter,
krävdes det ett bättre skalskydd med bland annat en reception och andra säkerhetsåtgärder, säger Per-Fredrik Carlsson,
projektansvarig på Forsen.
Under projektet har det hållits förhandlingar i byggnadens
sessionssalar. Detta har inneburit att det funnits restriktioner
kring när man fått borra, såga och hamra för att inte störa
verksamheten.
– En av de största utmaningarna med en så gammal byggnad är att värna om de antikvariska värdena, samtidigt som vi
ska föra in ny teknik så att byggnaden blir funktionell. Vi har
bland annat installerat komfortkyla i sessionssalar och i teknikutrymmen och byggt en ny reception i byggnadens trapphus.
Det ställer naturligtvis högra krav på teknisk kompetens,
anpassningsförmåga och inte minst en fingertoppskänsla för
det estetiska. Och ännu knivigare blir det om hyresgästen ska
sitta kvar, mitt under ett stort ombyggnadsarbete.
– Jag tycker att vi har löst det på ett bra sätt: vecka för

10

vecka har vi informerat hyresgästerna och Statens fastighetsverk om vad som kommer att hända, säger Per-Fredrik Carlsson och fortsätter:
– En framgångsfaktor har varit att i ett tidigt skede sätta sig
ner med kunden och försöka förstå kundens behov, involvera
dem i byggnadsarbetet och lyssna på vilka förväntningar de
har på oss och projektet i övrigt.
Så genomgripande förändringar som Rosenhaneska palatset genomgår kräver förtroende hos uppdragsgivaren. Magnus Persson, på Statens fastighetsverk, tycker att Forsen har
lyckats väl med projektet från början till slut, trots att det pågick flera projekt samtidigt i byggnaden.
– Alla uppdrag är en utmaning, i synnerhet om det handlar
om att göra ingrepp i en så gammal byggnad som Rosenhaneska palatset. Eftersom vi också ville få till ett fungerande
kontorsklimat och samordna det med några andra projekt
kunde mycket gått fel, men Forsen lyckades hitta kreativa lösningar, vara lyhörda, hålla tider och ekonomiska ramar och därmed uppnå ett slutresultat som alla är nöjda med.
FAKTA
Projekt: Rosenhaneska palatset
Beställare: Statens Fastighetsverk, SFV
Beställarens ombud: Charlotta Andersson
Forsens uppdrag: Projektledning, projekteringsledning
och byggledning
Ansvarig projektledare hos Forsen: Per-Fredrik Carlsson
Genomförandeform: Generalentreprenad
Genomförandetid: December 2011 – december 2012
Omfattning: Berörd LOA 950 kvm, projektbudget ca 9,5 miljoner
Arkitekt: Ahrbom & Partner

Ikea bygger jättekontor i Malmö
och expanderar hotellet i Älmhult
Ikea bygger ett nytt globalt kontor och mötescentra i
Malmö och expanderar sitt anrika Hotell & Restaurang
Värdshuset IKEA vid huvudkontoret i Älmhult.

– Hotellet har ett stort symbolvärde för IKEA. Hit kommer
IKEAs medarbetare med ledande funktioner minst två gånger
om året för att växa samman med företagets värdegrunder
och lära sig mer om företagets nya produkter. Därför har
Ingvar Kamprad krav på att hotellet inte får förvanskas och att
det måste renoveras och byggas om försiktigt.
Det har Forsen tagit fasta på när man projektleder utbyggnaden och leder processen i rätt riktning så att viktiga symbolvärden bevaras. Det är både intressant, spännande och
utmanande, säger Stefan Johansson.
– I ett så här komplext projekt uppstår givetvis diskussioner,
men jag tycker att vi har hittat en bra dialog. Mycket beroende
på att vi har ett stort engagemang och en lång erfarenhet av
att utvärdera, våga testa och ifrågasätta - det har skapat ett
bra förtroende hos beställarens styrgrupp.

Det globala kontoret i Malmö får inte helt oväntat ett småländskklingande namn som ändå kan förstås internationellt:
Hubhult. Projektledaren Paul Börjesson förklarar att Ikea ville
skapa ett nav för ett antal olika Ikea-bolag i det nya kontoret
med tillhörande mötescentra, som ska ha plats för mer än 800
anställda.
– Platsen är vald med hänsyn till dess närhet till Köpenhamns internationella flygplats Kastrup och den nya tågstationen i Malmös stadsdel Hyllie, säger Paul Börjesson.
Han berättar att Forsens roll i nuläget är att arbeta med
projekteringsledning vid framtagande av förfrågningsunderlag
och att förstärka Ikeas projektledningsorganisation. Framöver
väntar en upphandlingsfas av byggprojektet. Enligt Paul
Börjesson har samarbetet flutit på bra.
– Det har från början funnits ett genuint intresse från alla
involverade i projektet att skapa ett fantastiskt hus. Som i alla
projekt är ekonomistyrning under projekteringen en viktig
parameter för att styra projektet i rätt riktning, men samtidigt
ska den vision som är uppsatt nås. Det är en spännande utmaning!

Projekt: Hubhult
Beställare: IKEA Fastigheter
Beställarens ombud: Klas Ekström
Forsens uppdrag: Projekt- och projekteringsledning (systemhandling)
Ansvarig projektledare hos Forsen: Paul Börjesson
Genomförandeform: Totalentreprenad
Omfattning: ca 20 000 kvm BTA
Arkitekt: Dorte Mandrup Arkitekter

IKEA HOTELL VÄXER
Ett annat spännande projekt är Hotell & Restaurang Värdshuset IKEA i Älmhult där Ingvar Kamprad 1953 öppnade sin
första affär och utställningslokal, som sedermera utvecklades
till IKEA. I anslutning till möbelvaruhuset byggdes ett hotell
som kom att bli Kamprads nästa stora investering. När hotellet
i Älmhult nu växer från 150 till 290 rum sker det under mycket
varsamma former, förklarar Stefan Johansson, projektledare på
Forsen i Malmö.

Projekt: IKEA Hotell Värdshuset
Beställare: IKEA Fastigheter AB
Beställarens ombud: Anamaria Mates
Forsens uppdrag: Projekt- och projekteringsledning
(systemhandlingar) samt byggledning
Ansvarig projektledare hos Forsen: Stefan Johansson
Genomförandeform: Styrd totalentreprenad
Genomförandetid: Mars 2012 – januari 2015
Omfattning: Ombyggnad 140 rum, tillbyggnad 150 rum.
Arkitekt: Uulas Arkitekter

12

FAKTA

Byggmarknad sprängde sig fram
Komplicerade markförhållanden krävde omfattande förberedelser innan den 18 000 kvadratmeter stora handelsanläggningen kunde komma på plats i Sundbyberg. Nu
säljs bygg- och trädgårdsprodukter på en tomt som
tidigare bestod av gammal sjöbotten och branta berg.
I juni 2012 slog tyska Hornbach upp portarna till sin fjärde
bygg- och trädgårdsmarknad i Sverige.
− Det är en del i företagets expansionsplan för att täcka
behovet i nordvästra Stockholmsområdet. Sedan tidigare finns
en anläggning i Botkyrka, söder om stan, säger Stephan
Wiltberger, arkitekt och projektledare vid KLOTS Arkitekter.
Han har arbetat med Hornbach sedan de öppnade sin
första svenska marknad i Göteborg 2003. Eftersom han själv är
från Tyskland, och har jobbat där i tio år, var han van vid det
tyska upplägget där arkitekten engageras tidigt i projektet
och ansvarar för genomförandet från detaljplan till nyckelöverlämning.
− Den stora utmaningen i Sundbyberg var att det nästan
inte fanns någon tomt att bygga på, konstaterar Stephan
Wiltberger.
Marken där anläggningen skulle byggas bestod av lös
gammal sjöbotten på ena sidan, och en stor bergknalle på
den andra. För att göra plats sprängdes sammanlagt 150 000
kubikmeter sten bort.
− Eftersom tunnelbanan går under tomten gjordes en
noggrann riskanalys inför sprängningarna. Dessutom var vi
tvungna att flytta både högspänningsledningar och kommunens vattenledningar, som gick genom det här området, förklarar Forsens byggledare Armen Ohanian, som även hade
ansvar för kommunens projektledning under det omfattande
arbetet.

Såväl hus som parkeringsytor behövde grundförstärkas med
kalkcementpelare. Pålning krävdes också för att ytan skulle bli
stabil nog att bygga huset på, och en del av det bortsprängda
berget användes som fyllnadsmaterial för gator och parkeringar.
− Förarbetena i mark tog ett och ett halvt år. Sedan fördes
själva huset upp på ett halvår, säger Armen Ohanian.
Utformningen av den nya marknaden i Sundbyberg skiljer
sig något från Hornbach övriga anläggningar, som vanligtvis
har mycket plåtbeklädnad. Stadsarkitekten hade ett tydligt
önskemål om en mer stadsmässig arkitektur.
− Därför anpassade vi fasadgestaltningen med stora glasade ytor mot entrén. Av miljöskäl har byggnaden också ett
grönt sedumtak, som tar hand om dagvatten på ett bra sätt.
Andra typer av fördröjningsmagasin var dessutom omöjliga på
grund av markförhållandena, säger Stephan Wiltberger och
påpekar att det gräs- och mossbeklädda taket även bidrar till
en trevligare utsikt från omgivande bostadsområden, som ligger ovanför handelsanläggningen.
FAKTA
Projekt: Nybyggnation av bygg- och trädgårdsanläggningen
Hornbach i Sundbyberg
Beställare: HIAG Fastigheter i Stockholm
Beställarens ombud: Andreas Weber,
Hornbach Baumarkt AG, Tyskland
Forsens uppdrag: Projektsamordning och bevakning av
Sundbybergs kommuns intressen
Ansvarig projektledare hos Forsen: Armen Ohanian
Genomförandeform: Totalentreprenad
Genomförandetid: Juni 2010 – maj 2012
Omfattning: 18 000 kvm handelsanläggning, 9 000 kvm parkeringsyta
Arkitekt: KLOTS Arkitekter
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Den senaste stora renoveringen av Sjöhistoriska museet
gjordes på 1970-talet. Nu leder Forsen en genomgripande
ansiktslyftning av fasader, fönster och tak för att museet
åter ska se ut som det gjorde vid invigningen 1938.

Sjömanstatueringar, vrak
och krigsfartyg

Baksidan lyser redan vit, och nu under våren 2013 håller även
framsidans fasad på att putsas om. Medan besökarna strömmar
till utställningar om sjömanstatueringar, vrak och krigsfartyg
sitter kalkputsexperterna uppflugna på byggnadsställningar för
att återskapa den gestaltning som arkitekten Ragnar Östberg
ville ge byggnaden på 1930-talet.
Med Sjöhistoriska museet satte han ankar i stadsbilden.
Den som tittar på en karta över Stockholm kommer upptäcka
att Sjöhistoriska på Gärdet bildar ett ankare med en annan av
Ragnar Östbergs skapelser – nämligen Stadshuset på Kungsholmen. Men medan Stadshuset har kvar sin karakteristiska
mörkröda murtegelfasad har putsen på Sjöhistoriska genom
åren ändrat uttryck.
Vid den senaste ombyggnaden på 1970-talet användes en
kalkputs med silikatfärg, vilket var vanligt på den tiden. Det
gav fasaden en vaniljaktig ton.
− Inför den här renoveringen beslutade vi att återställa
husets ursprungliga karaktär. Därför använder vi nu kalkbruk
och kalkfärg, så att fasaden blir lika vit som den var från början, säger Magnus Pettersson, teknisk förvaltare vid Statens
fastighetsverk.
TILLBAKA TILL URSPRUNGET
Även fönsteromfattningarna visade sig ha bytt färg under åren,
och ska nu putsas och målas i den bruna nyans de hade i originalutförandet.
− Att hitta rätt kulörer med hjälp av färgprover från befintlig puts har varit en utmaning. Annars har arbetet flutit på enligt plan. Forsen är bra på att fånga upp problem och ställa
rätt frågor under processens gång så att inga viktiga aspekter
tappas bort, påpekar Magnus Pettersson.
Byggledare Georgeta Tollerup från Forsen har varit med
sedan projektet startades med en statusbesiktning av huset i
november 2011. En särskild utmaning hon lyfter fram är att få
logistiken att fungera och planera arbetet på ett smidigt sätt,
som tar hänsyn till att museet är öppet för besökare under
hela ombyggnaden.

− Vi genomför renoveringen i etapper. Under 2012 färdigställdes baksidan av huset. Nu under våren håller vi på med framsidan och gavlarna. Totalt kommer över 2 200 kvadratmeter
fasadyta vara omputsad och klar när projektet avslutas i höst,
berättar Georgeta Tollerup.
I den omfattande ansiktslyftningen ingår också att reparera
och måla om fönster, liksom att lägga om stora delar av taket.
− Vid besiktningen upptäckte vi att aggregat för ventilation
och kyla tidigare hade blivit felmonterade. Alla infästningar var
dragna direkt i takplåten, vilket gör att vatten med tiden börjar
rinna igenom. Därför fick vi lyfta upp hela konstruktionen och
bygga separata infästningar för aggregaten, förklarar Georgeta.
TAKET PATINERAS
Eftersom huset är kulturminnesmärkt planeras allt arbete i
samråd med Riksantikvarieämbetet. Inför takrenoveringen diskuterades exempelvis huruvida kopparplåten skulle patineras
för att snabba på den oxidering som gör kopparen grön.
− Nu har vi bestämt oss för att patinera taket under 2014.
Annars är det tveksamt om det någonsin blir grönt. På senare
år har vi upptäckt att ärgningsprocessen går betydligt långsammare nu för tiden, tack vare att luften i Stockholm blivit
mycket bättre, säger Magnus Pettersson.
Han förklarar att den blanka kopparfärgen försvinner på
några månader, och övergår i en mörkbrun nyans som tycks
kvarstå i decennier. Så ser till exempel Vasamuseet ut, som
byggdes i slutet av 1980-talet.
Men det var inte den färgen Ragnar Östberg hade tänkt sig
när han ritade Sjöhistoriska museet. Om något år blir dess
koppartak därför grönt igen.
FAKTA
Projekt: Sjöhistoriska museet
Beställare: Statens Fastighetsverk, SFV
Beställarens ombud: Lenka Medin
Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och produktionsledning
Ansvarig projektledare hos Forsen: Georgeta Tollerup
Genomförandeform: Generalentreprenad
Genomförandetid: November 2011 – november 2013
Omfattning: Renovering av ca 2 200 kvm fasadyta samt
omläggning med ny kopparplåt av ca 1 800 kvm takyta
Antikvarisk expert: AIX Arkitekter
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Malmös TV-hus byggs
om till kontor

Ett WC med symbolvärde

I Malmö görs Sveriges Televisions lokaler om på uppdrag
av fastighetsägaren Briggen. TV-huset byggdes på 1970talet i kvarteret Sändaren 1, i utkanten av Malmö.

En nybyggd toalett i Bergianska trädgården är ett exempel på hur turistattraktioner och kulturbyggnader successivt tillgänglighetsanpassas i Sverige, även om det kostar.
Istället för en portabel latrintoalett i plast finns nu två WC
i en byggnad på 10 kvadratmeter.

Det blir inte mycket kvar av ursprungsbyggnaden, utom fasader och bärande element.
– Exempelvis får det i TV:s hangarliknande filmstudio med
höga tak plats med tre våningsplan för kontor, berättar Paul
Börjesson, projektledare på Forsen.
Fastigheten består av flera byggnader på totalt 10 700
kvadratmeter.
Forsen är projektledare och sköter upphandling av totalentreprenad, och jobbar som projektledare mot entreprenören. Ombyggnaden ska vara klar till december 2013. Då flyttar
Migrationsverket in.
Arkitekt är Tema som beskriver de omgjorda lokalerna som
flexibla med ljusa kontorsytor. Den centrala TV-gatan blir pulsådern med nya trappor, takljus och öppningar mellan våningsplanen. Den stora studions tre plan orienteras mot en gemensam ljusgård, med nya glaspartier mot söder och pausutrym-
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men på broar i det öppna rummet. Kontorsytorna har wc,
köksutrymmen, mötesrum med mera närmast TV-gatan för att
skapa öppna kontorsytor ut mot fasaderna. Mellan de två
byggnaderna byggs en uppglasad huvudentré.
Den nya byggnaden klassas som miljöbyggnad och Green
building, vilket bland annat innebär att energiförsörjningen
kommer från förnybara energikällor.
Sveriges Television i Malmö sitter numera i andra lokaler i
Malmö.
FAKTA
Projekt: Sändaren 1
Beställare: Fastighets AB Briggen
Beställarens ombud: Joakim Persson, Fastighets AB Briggen
Forsens uppdrag: Projektledning
Ansvarig projektledare hos Forsen: Paul Börjesson
Genomförandeform: Totalentreprenad
Färdigställandetid: Klart december 2013
Omfattning: ca 10 000 kvm BTA
Arkitekt: Tema Arkitekter

Funktionsnedsatta gläds åt investeringen, liksom övriga turister, skolor och andra besökare i denna botaniska trädgård som
ligger vid Brunnsviken i närheten av Stockholms universitet.
Lösningen innebar en ombyggnad av ett existerande uthus
och dragning av avloppsrör i ungefär 140 meter för att nå det
kommunala avloppsnätet.
– Projektet kostade omkring 1,5 miljoner kronor, berättar
Bo Monell, teknisk förvaltare på Statens fastighetsverk, som
har hand om Bergianska trädgården.
Det är en dryg summa pengar för en toalett, men satsningen
är i linje med Statens fastighetsverks tillgänglighetspolicy som
bland annat är att vara ett föredöme i fråga om tillgänglighet .
I fallet med Bergianska trädgården var det förutom tillgänglighet också en fråga om att skapa en modern och värdig
atmosfär i en plats som har många besökare, säger han.
Inte minst utländska turister kan bli störda av latrin- och torrtoaletter och dessa fasas ut både här och där.
För Forsen är projektet i Bergianska ett exempel på att
man arbetar både i stort och i smått, säger Forsens projektledare Kristian Brunnström.
– Även mindre projekt kan vara nog så komplicerade. Här
var det ganska mycket teknik och markarbeten, säger han.
Forsens uppdrag följer på det ramavtal man har med SFV.
– Vi har haft ett bra samarbete med Forsen i många år,
säger Bo Monell.

HÄR FRODAS ALL VÄRLDENS VÄXTER
Bergianska trädgården har rötter i 1700-talet då en botanisk
trädgård skapades i utbildningssyfte. Idag finns här två växthus med växter från hela världen, till exempel medelhavsområdet och tropikerna. Förutom hundratals träd- och buskarter,
och stora gräsytor med blommande örter, finns små kvarter av
växter där man ser hur växterna är släkt med varandra, växtgeografiska områden och frodiga köksväxtland, örtagård och
frukt- och bärträdgård. Det är en plats för kunskapsinhämtning, inspiration och rekreation.
De nya toaletterna ligger intill Victoriaväxthuset, en välvd
glaskupol över en fantasieggande tropikvärld. Mitt i dammen
flyter världens största näckrosor, Victorianäckrosor.
2010-2011 projekt- och byggledde Forsen en teknisk upprustning av byggnaden, som är från förra sekelskiftet. Man
installerade bergvärme och teknik för att detaljreglera klimat,
vattentemperatur och fukthalt.
FAKTA
Projekt: WC-grupp i Bergianska trädgården
Beställare: Statens fastighetsverk, SFV
Beställarens ombud: Bo Monell/Lenka Medin
Forsens uppdrag: Projekterings-, projekt- och byggledning
Ansvarig projektledare hos Forsen: Kristian Brunnström
Genomförandeform: Generalentreprenad
Genomförandetid: September 2012 – november 2012
Omfattning: 10 kvm BTA, 140 meter schakt för rörinstallationer
Arkitekt: Ahrbom & Partner
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Gästvänliga Grand Hôtel
Klassiskt modernt, anrikt och elegant – därtill femstjärnigt
med ett centralt läge i Stockholm och en utsikt över Stockholms ström och det Kungliga slottet som är svår att slå.
Grand Hôtel vid Strömkajen stod klart 1874 och har sedan
dess byggts om och renoverats i flera omgångar. Under
2012-2013 har Forsen varit delaktig i den totala ombyggnaden av våning 3 som bygg- och projektledare, och även
om arbetena är omfattande har de utförts under devisen
”verka i tystnad”. Hotellet har varit i drift och välkomnat
gäster från när och fjärran under hela perioden.
På tredje våningen finns 29 rum och sviter som har renoverats i
två etapper. Allt har rivits, från golv till tak ända ner till ursprungliga plankgolv, tegel och puts – allt för att arkitekterna
på Tengbom ska ha ett blankt blad att utgå ifrån när de nya
rummen utformats. Rummen är eleganta, i en klassisk stil med
hållbara, vackra material som andas modernt 2000-tal.
Under våning 3 är såväl Spegelsalen som Vinterträdgården
belägna, två praktfulla och välbesökta lokaler. För att inte störa
vare sig gäster eller evenemang har hotellchefen med personal samt Forsens projektledare och generalentreprenör haft
veckomöten för att gemensamt planera när det är lämpligt att
riva och bygga, och när det bör vara tyst.
– De entreprenörer vi väljer för denna typ av arbeten är
skickliga på att anpassa sig och ta den hänsyn som krävs då
det rör sig om stora event och prominenta gäster. På så sätt
skapas samverkan och förväntat resultat i rätt tid, säger Leif
Hernborg, projektledare på Forsen.
Empire i modern tappning
Våning 3 genomgick omfattande renoveringar på 1960-talet.
Prins Sigvard Bernadotte var engagerad. Han var inspirerad av
industridesign och stilen var avskalad. Nu är det inredningsarkitekt Sanna Nathanson i samarbete med Tengbom som står
bakom inredningen. De har inspirerats av empire, som det var
när hotellet byggdes för snart 140 år sedan.
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Färgskalan i rummen och sviterna varierar från grå till blågrön
med accenter av bland annat turkos, smaragdgrön och rostig
orange. Dekorkuddar är uppsydda i exklusiva sidentyger och
fransar, tofsar och band återfinns på både möbler och textilier.
Bernadottesviten, som är på hela 165 kvadratmeter, kan nu
beskrivas som modern empire.
– Det är viktigt att fortsätta värna om Grand Hôtels klassiska anda men ändå våga förnya och modernisera, vilket är
ett kontinuerligt arbete. För att ligga i framkant krävs ständig
utveckling för att möta gästernas behov, säger Marie-Louise
Kjellström, Grand Hôtels VD.
Forsen Projekt medverkar även i den pågående ombyggnaden av den anrika Verandan.
I källaren under Verandan byggs ett modernt, utökat storkök med större kapacitet för bland annat kallskänk och frukostberedning. Det är ett komplicerat arbete som innebär att
källarens golv delvis grävs ut och att berggrunden försiktigt
sprängs där det krävs.
– Renoveringarna är ett steg i rätt riktning mot att vi ska bli
ett av Europas främsta femstjärniga hotell, säger Marie-Louise
Kjellström.

Foto: Grand Hôtel Stockholm

FAKTA
Projekt: Ombyggnad av hotellrum, vån 3, Grand Hôtel
Beställare: Blasieholmen 54 KB
Beställarens ombud: Johan Plyhr
Forsens uppdrag: Projekteringsledning, projektledning,
byggledning, inköp
Ansvarig projektledare hos Forsen: Leif Hernborg
Genomförandeform: Generalentreprenad
Genomförandetid: Juli 2012 – maj 2013
Omfattning: Renovering av 29 hotellrum och intilliggande ytor,
2 300 kvm BTA.
Arkitekt: Tengbom
Foto: Grand Hôtel Stockholm
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Hallå! Piloten är bara
sju år gammal

FLYGFÄLTET BLIR EN STAD
Flygfältet var under sin aktiva tid två kilometer långt. Start- och
landningsbanan var inte så bred men säkerhetszoner, gräsytor
och byggnader gjorde Barkarby flygplats till ett stort område.
1974 upphörde det som militär flygflottilj (F8) och 2010 slutade
även det civila flyget.
Nu byggs här bostäder, äldreboenden, förskolor med mera. I
anslutning ligger sedan tidigare Barkarby Handelsplats med
IKEA och Stockholm Quality Outlet, som delvis är inrymt i
byggnader från F8-tiden och som utvändigt har kvar sin
ursprungliga karaktär.
Allt växer successivt fram till en helhet: Barkarbystaden.
Läs mer på www.barkarbystaden.se
Konstverken är skapade av Magnus Carlén och Arne Widman.

Planet brummar och taxar in på startbanan på Barkarby
flygfält. Flygledartornet ger klartecken. Piloten drar på full
gas. Planet vrålar fram. Det lyfter! Piloten vinkar glatt.
Men hallå?! Piloten är bara sju år gammal och i flygledartornet
står en jämnårig flicka med flätor. Barkarby flygfält är helt klart
något annat än vad det en gång var. Här har det under åren
landat tusentals utrikes- och inrikesplan liksom svenska stridsplan och flygaräss som Atlantflygaren Charles Lindbergh.
EXTRA MJUK ASFALT
Det är nu historia. Idag finns här istället en lekpark med små
flygplan på stålfjädrar, ett mini-trafikledartorn, en vindstrut och
en liten landnings- och startbana med inbyggda ljus. Asfalten
är extra mjuk, och flygplanen, som skapats av konstnärer, har
besiktigats, justerats och godkänts ur barnsäkerhetssynpunkt.
Arvid Illerström är Järfälla kommuns projektledare och Forsens uppdragsgivare. Han har också låtit sina egna barn testa
lekområdet.
– De var väldigt nöjda, säger han.
Att konstnärer fått göra flygplanen tycker han är utmärkt.
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Därmed blir lekmodulerna originella, istället för den standard
som finns på många håll.
– Det är viktigt för en kommun att sticka ut. Det skapar
attraktionskraft.
Lekområdet på omkring 1 500 kvadratmeter ligger i anslutning till en dubbelt så stor park. Här finns en liten damm med
en gångbro. Förutom att vara utsmyckning tar dammen även
hand om dagvatten.
BYGGD FÖR MER REGN I FRAMTIDEN
– Dammen är byggd delvis med klimatförändringar i åtanke.
Det väntas bli regnigare i framtiden, något vi måste ta hänsyn
till i olika projekt, säger Arvid Illerström, som till vardags är
projektledare på kommunens bygg- och miljöförvaltning.
Parken och lekflygplatsen ingår i den framväxande Barkarbystaden. Här finns också ett nytt äldreboende och ett nybyggt
torg med konstverket Blown away av skulptören Johan
Paalzow. Verket är utfört i aluminium och polyester och bekostas genom den så kallade 1%-regeln: en procent av byggkostnaden för Flottiljens äldreboende samt ett tillskott från
kommunens park- och naturavdelning.

FORSEN SOM FÖRLÄNGD ARM
Forsen har hjälpt till med lekplatsen, parken och torget. Bland
annat har Forsens Kent Ragnarsson varit byggledare.
– Forsen jobbar som min förlängda arm: sköter entreprenader, tekniska frågor på plats, ekonomisk reglering, diskussioner med arkitekter med mera. Det har funkat jättebra, säger
Arvid Illerström.
Omvandlingen av flygplatsen fortsätter. Under en tioårsperiod ska det växa fram en helt ny stadsdel med 5 000 nya bostäder och 6 000 nya arbetsplatser: Barkarbystaden.
Hundratals bostäder står redan färdiga för inflyttning.
Ett hinder är att en stor del av området ligger på lerig och
sank mark. Det måste förstärkas med tusentals pålar.
– Det är fantastiskt att landnings- och startbanan hållit så
pass bra. Militären förstärkte marken med stora stenblock och
cement, säger Kent Ragnarsson.
Det håller dock inte för att bygga hus på. Istället borrar
man hål som ibland är över tio meter djupa, och fyller med
kalkcement.
– Det blir inte lika hårt som en vanlig betongpelare, men
fungerar bra som markförstärkning, säger Arvid Illerström.

I Barkarbystaden del 1 gjuter man 43 000 pelare till en sammanlagd längd av 250 000 meter.
Forsen är engagerade även i detta arbete.
Äldre Järfällabor ser hur deras nästan 100 år gamla
flygplats försvinner och förvandlas till en liten stad. Men barnen har fått en helt ny flygplats och leker för fullt.
FAKTA
Projekt: Flottiljområdet etapp 2, Park & Torg
Beställare: Järfälla kommun
Beställarens ombud: Arvid Illerström
Forsens uppdrag: Byggledning
Ansvarig projektledare hos Forsen: Kent Ragnarsson
Genomförandeform: Generalentreprenad
Genomförandetid: Oktober 2011 – september 2012
Arkitekt: Sven A Hermelin AB, trädgårds- och landskapsarkitekter, har
ritat parken, och konstnärerna Magnus Carlén och Arne Widman har
utformat de speciella lekredskapen.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ägarförhållanden
Forsen Projekt AB är ett helägt dotterbolag till Forsen Projekt
Partner AB, org. nr. 556746-2303, med säte i Stockholm.
Information om verksamheten
Forsen Projekt AB är specialiserade på kvalificerad projektoch byggledning samt på genomförande på delad entreprenad. Forsen Projekt AB är helt fristående från arkitekter, konsulter och entreprenörer. Hela verksamheten är certifierad
enligt ISO 9001 och 14001.

Futuristiskt hus vilar
på stadig grund
Med två våningar under mark, varav den ena under grundvattenytan, ställdes stora krav på täthet i källarväggar och
bottenplatta som utgör grund för ett 7 000 kvadratmeter
stort kvarter i Kista.
− Vi vill skapa en unik mötesplats för kreativitet, innovation och tillväxt inom informations- och kommunikationsteknikområdet, säger Anders Finnhammar vid Atrium
Ljungberg.
Nu är sista etappen av stommen på väg upp till det hus som
fastighetsbolaget Atrium Ljungberg hoppas ska bli en kreativ
och dynamisk mötesplats för akademiskt lärande, forskning,
och näringsliv.
− Vi har haft tomträtten till det här kvarteret i Kista Science
City i närmare tio år, och jobbade tillsammans med staden och
Stockholms universitet för att kunna förverkliga idén, säger
Anders Finnhammar, Atrium Ljungbergs projektledare för
Kvarteret NOD i Kista.
I början av 2011 gick startskottet. Då tecknades ett avtal
med Stockholms universitet om cirka en tredjedel av den totalt 27 000 kvadratmeter stora lokalarean i det nya huset. Här
ska Data- och systemvetenskapliga institutionen bedriva utbildnings- och forskningsverksamhet.

att därefter gjuta bottenplatta och källarväggar – alltihop
vattentätt.
− Därför göt vi i 15 etapper och sparade en remsa mellan
varje etapp så att betongen skulle hinna härda och krympa
ordentligt innan skarvarna göts ihop, förklarar Johnny
Bergström.
EXPERT PÅ MARK
Som extra säkerhetsåtgärd har injekteringsslangar gjutits in i
konstruktionen. Där kan flytande cement sprutas in i efterhand
för att täta eventuella läckor. I slutet av september 2012 var
bottenplattan och de sex meter höga källarväggarna klara,
och Forsens uppdrag därmed slutfört.
− Vi är nöjda med resultatet, och uppskattar den erfarenhet
Johnny tillförde inom markområdet, konstaterar Anders
Finnhammar.
Nu återstår fasadarbeten, installationer och invändiga
arbeten innan husets fem till åtta våningar över mark och två
källarplan för parkering står klart för inflyttning sommaren
2014. Förutom Stockholms universitet finns i dagsläget även
en gymnasieskola och en restaurang bland de kommande
hyresgästerna.
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Forsen Projekt ABs omsättning ökade under 2012 till 206 mkr
från 177 mkr. Många stora spännande projekt har fortsatt
under året som ombyggnationen av Swecos huvudkontor på
Kungsholmen, Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg och
grundförstärkningen av Centralstationen i Stockholm. Airport
City fick en ny Test Track för lastbilar och personbilar, Yasuragi
Hasseludden utanför Stockholm har fått ett rejält ansiktslyft
med nya hotellrum och utomhuskällor och anrika palats på
Riddarholmen har renoverats.
Den fortsatta expansionen har medfört ökade krav på rekrytering och på Forsen Projekt AB som attraktiv arbetsgivare.

Forsen Projekt AB har också under året arbetat målmedvetet
med att utveckla kunnandet inom arbetsmiljöfrågor som är ett
mycket viktigt område inom alla byggprojekt. Miljöfrågorna har
också ökat i betydelse i byggbranschen där man strävar efter att
i högre grad ta hänsyn till klimat- och hållbarhetsfrågor; från val
av material till återvinning och transporter. Forsen Projekt AB
har kompetens inom både miljö och arbetsmiljöfrågor.
Företagets förväntade framtida utveckling
och risker i verksamheten
Forsen Projekt AB räknar med en fortsatt tillväxt med bibehållen lönsamhet.
Forsens Projekt ABs stora utmaning framöver är att hitta rätt
kompetens och att utveckla och bibehålla den som idag finns.
En nyckelfaktor här är Talent Management projektet som rullar
sedan ett år tillbaka. Arbetet i projektet har bedrivits genom
olika arbetsgrupper lett av Forsen Projekt ABs HR-ansvarige
med stöd av extern konsult. Det stora arbetet har gjorts av
Forsen Projekt ABs medarbetare. Arbetsgrupperna hanterar
nya strategier för bl a Employer Branding, Företagskultur,
Ledarskap, Performance Management, Kompetensutveckling
och Jämställdhet och Mångfald. Projektet går in i en viktig
utrullningsfas under 2013 för att sedan övergå som en naturlig
del av Forsen Projekt ABs ständiga förbättringsarbete.

Resultat och ställning
Översikt (Tkr)
Nettoomsättning

2012

2011

2010

2009

206 018

177 158

142 761

156 028

Resultat efter finansiella poster

25 412

18 335

12 383

20 955

Balansomslutning

84 682

71 325

59 247

76 200

Soliditet

31,0%

32,5%

30,7%

31,2%

130

124

118

124

Medeltalet anställda
Nyckeltalsdefinitioner

FAKTA
VATTENTÄT KONSTRUKTION
Atrium Ljungberg driver bygget i egen regi, som en delad entreprenad med omkring 45 olika entreprenörer inblandade.
Hösten 2011 kom Forsens arbetsledare Johnny Bergström in i
bilden för att stärka arbetsledningen på marksidan och bidra
med mångårig erfarenhet.
− Utmaningen var att bygga under grundvattennivån. För
att få till en spontvägg runt hela området och börja schakta
var vi tvungna att flytta befintliga dag- och spillvattenledningar
som gick i kvartersmarken, berättar Johnny Bergström.
33 000 kubikmeter bortschaktade jord- och bergsmassor
senare var det dags att montera 550 tryck- och dragpålar, för

Forsen Projekt AB är en av de oberoende ledande aktörerna i
Sverige med mycket välutbildade och engagerade medarbetare. Forsen Projekt AB har kontor i Stockholm (HK),
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 2012 startades
även affärsområdet Bostad.

Talent Management projektet som initierades i början av 2012
har fortsatt med stor kraft under året och engagerat stora
delar av företaget i olika arbetsgrupper. Syftet är att stärka
Forsen Projekt AB som arbetsgivare för att attrahera och
utveckla rätt kompetens.

Projekt: Kv. NOD, Kista
Beställare: Atrium Ljungberg
Beställarens ombud: Anders Finnhammar
Forsens uppdrag: Byggledning för schakt- och pålentreprenad samt
betongentreprenad.
Ansvarig projektledare hos Forsen: Johnny Bergström
Genomförandeform: Utförandeentreprenad
Genomförandetid: Schakt- och pålentreprenad november 2011 –
augusti 2012. Betongentreprenaden februari 2012 – september 2012.
Projektet skall vara färdigställt Q3 2014.
Omfattning: Ca 33 000 kubikmeter schakt inom spont, ca 550 monterade tryck- och dragpålar, ca 7 000 kvm bottenplatta.
Arkitekt: SSARK

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
Förslag till vinstdisposition
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserad vinst

13 033 272

Årets vinst

7 783 059
Kronor

20 816 331

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
till aktieägarna utdelas

7 700 000

i ny räkning överförs

13 116 331
Kronor

20 816 331
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RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING

Not

2012-01-01

2011-01-01

–2012-12-31

–2011-12-31

206 017 974

177 157 539

206 017 974

177 157 539

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Rörelseresultat

6

Materiella anläggningstillgångar

7

Inventarier

1, 6

-26 105 058

-23 771 263

1

-115 946 012

-106 506 798

2

0

-273 189

-180 970 750

-159 072 624

25 047 224

18 084 915

3

Ränteintäkter och liknande resultatposter

372 137

Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
4

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

0

0

0

0

0

0

29 369 998

23 326 168

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Årets resultat

2011-12-31

Omsättningstillgångar

8

Resultat från finansiella investeringar

Bokslutsdispositioner

2012-12-31

-28 521 374

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
-38 919 680

Underkonsulter
Personalkostnader

Not
TILLGÅNGAR

5

1 200 000

0

385 739

732 756

17 555 165

17 755 322

48 510 902

41 814 246

261 409

-7 185

-11 272

364 952

250 137

36 170 892

29 510 594

Summa omsättningstillgångar

Kassa och bank

84 681 794

71 324 840

25 412 176

18 335 052

-14 000 000

-9 778 516

Summa tillgångar

84 681 794

71 324 840

11 412 176

8 556 536

Eget kapital och skulder

-3 629 117

-3 371 395

Eget kapital

7 783 059

5 185 141

Bundet eget kapital
250 000

250 000

9

Aktiekapital (2 500 aktier)
Reservfond

50 000

50 000

300 000

300 000

13 033 272

12 848 131

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

10

7 783 059

5 185 141

20 816 331

18 033 272

21 116 331

18 333 272

6 600 000

6 600 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

11 133 532

10 305 133

Skulder till koncernföretag

12 890 418

10 000 000

Aktuella skatteskulder

4 606 587

1 530 513

Övriga skulder

7 515 058

7 378 438

20 819 868

17 177 484

Summa kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11

56 965 463

46 391 568

Summa eget kapital och skulder

84 681 794

71 324 840

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

24

12

0

0

3 000 000

3 000 000
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KASSAFLÖDESANALYS

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

2012-01-01

2011-01-01

–2012-12-31

–2011-12-31

25 412 176

18 335 052

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

0

273 189

25 412 176

18 608 241

-553 043

1 102 630

24 859 133

19 710 871

Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd.

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.

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

-6 696 656

4 344 131

Förändring av kortfristiga skulder

-6 502 179

-4 415 879

11 660 298

19 639 123

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Immateriella och 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:

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

0

0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

Inventarier

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.
Koncernredovisning för den största koncernen upprättas av
Forsen Projekt Holding AB, org nr 556636-5754.

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning till moderbolaget
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

-5 000 000

0

-5 000 000

0

6 660 298

19 639 123

Likvid medel vid årets början

29 510 594

9 871 471

Likvida medel vid årets slut

36 170 892

29 510 594
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NOTER

NOTER

2012

2011

Not 1 Personalkostnader, ersättningar och arvoden

2012

2011

Not 2 Avskrivningar
Avskrivningar

Medelantalet anställda
Män
Kvinnor

92

94

38

30

130

124

Inventarier

0

273 189

Summa

0

273 189

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.
1 482 138

3 446 955

71 377 678

62 946 620

72 859 816

66 393 575

166 166

630 365

10 607 031

9 713 509

Not 4 Bokslutsdispositioner

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

Av årets försäljning avser 585 tkr (0) försäljning till andra koncernbolag.

24 978 891

22 979 791

35 752 088

33 323 665

Förändring överavskrivningar
Lämnat koncernbidrag
Summa

0

221 484

-14 000 000

-10 000 000

-14 000 000

-9 778 516

Upplysning om sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för kvinnor

3%

1%

Sjukfrånvaro för män

2%

1%

-

-

Sjukfrånvaro för anställda yngre än 30 år
Sjukfrånvaro för anställda mellan 30 - 49 år

2%

1%

Sjukfrånvaro för anställda äldre än 49 år

2%

1%

Varav långtidssjukfrånvaro

Skatt ändrad taxering
Aktuell skatt på årets resultat
Redovisad skattekostnad

0

-608 000

-3 629 117

-2 763 395

-3 629 117

-3 371 395

920 908

782 293

2012-12-31

2011-12-31

Not 6 Leasingavtal

Sjukfrånvaron för varje ovanstående grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordniarie

Under året har företagets leasingkostnader uppgått till:

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

Not 5 Skatt på årets resultat

2%

1%

41%

0%

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.

Not 7 Materiella anläggningstillgångar

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

Inventarier, verktyg och installationer
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

anställde. Semesterledighet och tjänstledighet ingår i ordinarie arbetstid.

1 944 365

1 944 365

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 944 365

1 944 365

Ingående ackumulerade avskrivningar

-1 944 365

-1 671 176

Könsfördelning i företagsledningen
Årets avskrivningar

Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse
Kvinnor

3

3

Män

3

3

Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

0

-273 189

-1 944 365

-1 944 365

0

0

2012-12-31

2011-12-31

Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledningen
Kvinnor

2

3

Män

6

3
Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Arvoden till revisorer

Förutbetalda hyror

613 496

524 882

Ernst & Young AB

Upplupna intäkter

15 003 113

15 328 367

Revision
Övrig revision

333 000

310 000

0

0

Skattekonsultation

60 000

80 000

Övriga tjänster

61 000

106 000

454 000

496 000

Summa

28

Övriga poster
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 938 556

1 902 073

17 555 165

17 755 322
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NOTER

REVSIONSBERÄTTELSE

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

Not 9 Eget kapital
AktieBelopp vid årets ingång

Reserv-

Balanserad

Årets

kapital

fond

vinst

resultat

Totalt

250 000

50 000

12 848 131

5 185 141

18 333 272

5 185 141

-5 185 141

Överföring av föregående

0

års resultat
Utdelning till moderbolaget

-5 000 000

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

250 000

50 000

0
-5 000 000

13 033 272

7 783 059

7 783 059

7 783 059

21 116 331

2012-12-31

2011-12-31

Not 10 Obeskattade reserver
Periodiseringsfond, tax 09

4 300 000

4 300 000

Periodiseringsfond, tax 10

2 300 000

2 300 000

6 600 000

6 600 000

Summa obeskattade reserver

2012-12-31

2011-12-31

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöneskuld

6 763 645

6 925 016

Sociala avgifter

3 916 454

3 656 749

Upplupna löner

9 023 348

5 811 179

Övriga poster

1 116 421

2 569 492

20 819 868

18 962 436

2012-12-31

2011-12-31

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 12 Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser för koncernföretag
Summa ansvarsförbindelser

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Stockholm den 15 maj 2013

Kia Orback Pettersson

Jan Ahlinder

Catarina Fritz

Styrelseordförande

Charlotta Wikström

Håkan Undin

Bengt Johansson
Verkställande direktör
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Forsen
Projekt AB för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31.
Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta
dokument på sidorna 23 - 30.
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 ABs finansiella
ställning per den 31 december 2012 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

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 2012-01-01 – 2012-12-31.
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 av 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 aktiebolags-lagen.
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 förvaltnings-berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 15 maj 2013

Ulf Strauss
Auktoriserad revisor
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Kia Orback Pettersson, SO

Håkan Undin

Charlotta Wickström

Jan Ahlinder

Catarina Fritz

Bengt Johansson, VD
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