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Arbetet för jämställdhet
går åt rätt håll

Del av Forsens jämställdhetsgrupp: Lotta von Schéele, Per-Fredrik Carlsson och Bengt Johansson.

Vi har höga mål för framtiden
2011 var vi tillbaka på samma positiva lönsamhetsnivå som vi
är vana vid i Forsen Projekt, efter en nedgång året innan.
Återhämtningen kom trots EU-krisen med Grekland i centrum
och global finansiell oro som smittade av sig på den svenska
marknaden. Vi hade hög beläggning och samtliga kontor
visade positiva siffror med god lönsamhet. Det var möjligt
tack vare en stor andel återkommande kunder (ca 80 procent)
och nya projekt, varav flera prestigeprojekt.
Men vi slår oss inte till ro med detta! Vi vill växa. Vi vill bli
ännu bättre och få ännu nöjdare kunder. Nyckeln tror vi är duktiga och motiverade medarbetare, som trivs och stannar kvar.
Forsen är en attraktiv arbetsplats med gott rykte.
Varumärkeskännedomen fortsatte uppåt under 2011 och våra
medarbetare gav oss samma år goda värden på lojalitet
(5,9/7) och tillfredsställelse (5,8/7). Mätningarna visar att vi är
på rätt väg, men att vi ska bli bättre. Personalomsättningen
var förra året fortfarande för hög och det var svårt att hitta
kvalificerad arbetskraft. Detta är ett branschproblem. Inte
minst därför gäller det att anstränga sig ännu mer. Mot slutet
av 2011 intensifierade vi därför våra personalsatsningar med
en HR-strategi för att bli en attraktivare arbetsgivare. I detta
ligger att attrahera genom en positiv företagskultur liksom
genom kompetensutveckling, gott ledarskap och fortsatta
satsningar på mångfald och jämställdhet.

Idag är omkring 25 procent av våra anställda kvinnor, men vi
har haft fler kvinnliga anställda tidigare och vi har en bra bit
kvar till vår målsättning om en stabilt hög andel kvinnor. Förra
året blev dock en positiv milstolpe för Forsen ur jämställdhetsperspektivet när stämman utsåg en kvinna till styrelseordförande. Endast drygt tio procent av aktiebolagen i Sverige
har en kvinna på den posten! Dessutom består mer än hälften
av vår styrelse av kvinnor (se artikeln om jämställdhet på motstående sida). Vi är mycket glada och stolta över att vi ligger i
framkant även i detta avseende.
Vi har höga mål för Forsen i framtiden. Vi ska bli ett av
Sveriges mest attraktiva företag. Vi ska öka vårt kundfokus
och bli bättre i alla projektfaser. Vi ska expandera.
Om vi ser till marknadsutvecklingen har vi haft en period
av kraftig återhämtning. I skrivande stund avmattas konjunkturen, det blir lugnare. Men Forsen står starkt. Vi ser goda
marknadsutsikter i alla segment och vi vet samtidigt att det
pågår stora planerade infrastrukturprojekt och bostadsprojekt
i Sverige, inte minst i Stockholm och Öresundsregionen. Det
borgar för en stabil efterfrågan framöver.
Detta kopplat med våra visioner och mål gör att framtiden
ser lovande ut.

STOCKHOLM I MAJ 2012

Bengt Johansson, VD
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Jämställdhetsfrågor är prioriterat på Forsen
och jämfört med andra företag i byggbranschen är kvinnorepresentationen hög. På senare tid har arbetet mot en ännu högre grad av
jämställdhet intensifierats.
Redan när Forsen startades år 1997 utmärktes företaget av en
öppenhet och ett aktivt medvetet sätt att arbeta med personalen. Vartefter personalstyrkan har ökat har också intresset
hos företagsledningen att följa och utveckla personalfrågorna
tilltagit.
För några år sedan började man därför utföra regelbundna
medarbetarundersökningar som kartlägger hur personalen
upplever hur företaget fungerar. Alla får möjlighet att betygsätta sina närmaste chefer och det kollegiala samarbetet. En
viktig del i undersökningen är också att ta upp utvecklingsmöjligheterna i företaget.
År 2010 utvidgades undersökningen med analyser av medarbetarnas svar ur ett jämställdhetsperspektiv. Svaren granskas för att se om det finns skillnader mellan hur män och kvinnor upplever sin situation i företaget.
Under 2011 genomfördes en motsvarande analys och 2012
kommer analysen att uföras för tredje gången. Arbetet sköts
av en särskild arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor som tillsattes 2011. Här finns representanter för ledningsgruppen, för de
anställda och personalansvariga.
Arbetsgruppen kommer att sammanställa de tre årens
resultat. Materialet ska ligga till grund för den handlingsplan
som ska driva jämställdhetsfrågorna vidare inom Forsen.
STOR ANDEL KVINNOR I MANSDOMINERAD BRANSCH
Byggbranschen är kraftigt mansdominerad. Andelen kvinnor
utgör endast åtta procent av de anställda. Samma sak gäller
på chefsnivå i byggföretagen, det vill säga åtta procent av
cheferna är kvinnor.
Redan idag är Forsen därför ett unikt företag inom sin
bransch vad gäller andelen kvinnor på alla nivåer. Av företagets 130 anställda är andelen kvinnor omkring 25 procent.

När Forsen startade år 1997 bestod styrelsen av tre män.
I Forsens styrelse idag sitter tre kvinnor och två män. 2011
utsågs en av dem, Kia Orback, till styrelsens ordförande.
Det gör Forsen till ett ovanligt och modernt företag.
Endast drygt tio procent av aktiebolagen i Sverige har en
kvinna som styrelseordförande. De andra två kvinnorna i
Forsens styrelse är Charlotta Wickström och Catarina Fritz.
Bengt Johansson, vd för Forsen, säger att det är viktigt att
fortsätta arbetet mot ökad jämställdhet.
– Nu har vi en högre kvinnorepresentation i styrelsen, men
vad gäller andelen kvinnor bland de anställda har den p.g.a.
vår starka tillväxttakt sjunkit på senare år. Vi arbetar på att
vända kurvan, säger han.
JÄMSTÄLLDHET EN KONKURRENSFÖRDEL
Lena Fridlund, affärsenhetschef Hus Storstockholm, berättar
att man 2011 inledde ett samarbete med Christina Franzén
från Näringslivets Ledarskapsakademi, med fokus på att ha
lika nöjda medarbetare i organisationen oavsett kön.
Jämställdhetsarbetet på Forsen är ledningsstyrt och arbetet är redan påbörjat i ledningen. Nästa steg involverar alla
chefer. Vår målsättning är att alla medarbetare skall ha möjlighet att utnyttja hela sin potential, få samma möjligheter till
utveckling och därmed också vara lika nöjda!
I det sammanhanget är medarbetarundersökningen viktig
som mätredskap, så att man kan utläsa trender och mönster.
Christina Franzén menar att numera finns fler kvinnor än
tidigare som har rätt utbildningar för att kunna arbeta inom
bygg- och anläggningsbranschen.
– Forsens strategiska arbete med personalfrågor gör att
de har en bredare rekryteringsbas och ses som en attraktiv
arbetsgivare av både kvinnor och män, vilket i sig är en konkurrensfördel.
Christina Franzen konstaterar att jämställdhetsfrågan är
prioriterad och drivs av ledningen.
– Det gör att Forsen redan är och kommer att fortsätta
vara framgångsrikt i sitt arbete för en jämställd arbetsplats,
spår hon.
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HSB OCH SVEN WALLANDER
Arkitekten Sven Wallander (1890–1968) har
ritat HSBs huvudkontor på Fleminggatan i
Stockholm. Han har även ritat till exempel
Kungstornen på Kungsgatan. Han var med
och grundade HSB 1923 och hade ett stort
inflytande över verksamheten i många år som
dess chefsarkitekt och VD.
Tanken med HSB (Hyresgästernas
Sparkasse- och Byggnadsförening) var att
bygga kooperativt i egen regi för att kunna
erbjuda boende till lägre priser. Det skulle ske
utan avkall på kvaliteten. Husen skulle vara
vackra och trivsamma, men också så modernt
utrustade som möjligt "av samma ekonomiska
och psykologiska skäl, som gör att man inte
gärna skapar en omodern bil", skrev Sven
Wallander. Parallellen med bilindustrin låg i
standardisering, rationalisering och produktutveckling som hela tiden födde fram nya årsmodeller med allt högre prestanda.
(Källa: Byggnadsvårdsföreningen)

Karin Linander, fastighetschef HSB.

HSB moderniserar
HSBs historiska kontor på Fleminggatan i
Stockholm är en sjuvåningsbyggnad från början av 1940-talet. Här sitter HSB Riksförbund,
HSB Stockholm, HSB Bostad och HSB ProjektPartner, totalt cirka 400 medarbetare.
På senare år har lokalerna upplevts som alltmer otidsensliga
och ineffektiva.
– Vi övervägde om vi skulle sitta kvar eller inte, berättar
Karin Linander, fastighetschef.
Men att flytta vore ett stort steg. Byggnaden är nära förknippad med HSBs historia. Den ritades av Sven Wallander,
som också var med och bildade HSB på 1920-talet. Istället för
flytt görs nu en omfattande renovering som innebär att man
förtätar genom införande av öppna kontorslösningar. Det ger
över 1 200 kvm ny uthyrningsbar kontorsyta. Forsen sköter
projektledning, projekteringsledning, produktionsledning
bygg och installationer, ansvarar för inköp och har även en
controllerfunktion och styrning mot hållbar miljö.

4

KOSTNADER PRESSAS MED CM
– Vi på Forsen arbetar med ett CM-upplägg för att få fram de
bästa entreprenörerna, prismässigt och kvalitetsmässigt, i
varje del. Detta projekt innefattar bland annat 40 olika delentreprenader. Vi tar in offerter på varje del, säger Hans
Ingelshed, projektledare för HSB på Forsen.
Forsen är ledande i Norden på CM (Construction
Management) som innebär att kunden under projektets gång
får en egen ”byggavdelning” som sköter upphandling, projektledning med mera. Totalt deltar sex personer från Forsen i
detta projekt.
HSB-husets totala yta är 11 600 kvm, inklusive bottenplan
och källare. Många sitter i egna rum om 15-20 kvm eller i rum
med ett par personer.
I samband med renoveringen skapas öppna kontorslandskap och många små mötesrum. Översta planet blir konferens- och möteslokaler. Golven ska täckas av ljuddämpande
heltäckningsmattor. Huset har två flyglar varav den ena, där
det skapas nya uthyrningsbara kontorsytor, har egen ingång.
I entréplanet finns den nyöppnade gourmetrestaurangen
Jonas@Kungsholmen, HSBs receptionsytor, HSBs Bobutik
samt ytterligare uthyrningsbara ytor.

NY TEKNIK I K-MÄRKT MILJÖ
– Vi har länge velat ha fräschare och modernare lokaler. Vi får
också trådlösa nätverk, projektorer och annan modern teknisk
utrustning som effektiviserar arbetet, säger Karin Linander.
HSB-huset har kulturhistoriskt värde och är grönmärkt, vilket innebär att ändringar ska godkännas av en sakkunnig
antikvarisk person.
HSB-huset är till exempel den ena av endast två byggnader i Sverige med en fungerande Pater Noster-hiss. Pater
Noster har sitt namn efter det radband som katoliker har till
bön. Hissen består av ett antal sammanlänkade korgar som
hela tiden är i rörelse. I huset finns också en kulturhistoriskt
skyddad intarsia. Fasaden som är klädd med kolmårdsmarmor
ska tvättas och slipas. I huvudentrén är golvet av kolmårdsmarmor, som också skall fräschas upp.
Ombyggnaden innebär en uppgradering miljömässigt.
Den ska klassas som ”silver” – ett certifieringssystem som
branschorganisationen Building Green Council tillämpar.
Silvernivå uppfyller framför allt krav på mycket effektiv
energianvändning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god
ventilation och hög fuktsäkerhet. Samma krav gäller för övrigt
från och med 2011 i HSBs nyproduktion av bostadsrätter.

FÖRVÄNTAN INFÖR INFLYTTNING
Projekteringen av ombyggnaden har pågått sedan våren 2011
och beräknas vara klar under maj 2012. Produktionen påbörjas i april 2012 och beräknas ta drygt ett år.
Personalen evakuerade i början av april till en stor kontorsbyggnad i närheten av Pampas Marina.
– I maj 2013 ska vi kunna flytta tillbaka. Personalen ser
verkligen fram emot att komma tillbaka till nya, fräscha lokaler, säger Karin Linander.
FAKTA
Projekt: Renovering av HSBs huvudkontor, Stockholm
Beställare: HSB Fastighets AB Kontorshuset
Beställarens ombud: Karin Linander
Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och produktionsledning
Ansvarig projektledare hos Forsen: Hans Ingelshed
Genomförandeform: Construction Management/CM
Genomförandetid: 2011-2013
Omfattning: 10 000 kvm BTA
Arkitekt: Reflex Arkitekter
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Grundlig remake av
Kv Caroli i Malmö
Ut med det nya och in med det gamla – så
kan, lite förenklat, den pågående ombyggnaden av kvarteret Caroli i Malmö beskrivas.
– Det ursprungliga Kv Caroli är från 1970-talets början och var
då ett av Sveriges mest moderna. Det har renoverats flera
gånger under sin snart 40-åriga livslängd. På senare tid har
man känt av ökad konkurrens från andra handelsplatser.
Istället för ytterligare en renovering valde vi att göra en total
ombyggnation, säger Magnus Ungmark, regionchef på Profi
som äger och förvaltar Kvarteret Caroli i Malmö.
Caroli, som det kallas i folkmun, ligger 300 meter från
Malmö centralstation och ungefär lika långt från Stora Torg.
Ombyggnaden började 2010 och planeras vara 2013.
– Vi arbetar mitt i händelsernas centrum. Den största
hyresgästen är ICA med över 5 000 kvadratmeter. Vi har byggt
ett torg över deras huvudentré, över en befintlig rulltrappa,
som har varit i drift nästan hela tiden. Att göra det mitt under
pågående verksamhet har sina utmaningar. Mycket handlar
om logistik och projektledning i sådana lägen, berättar
Anders Brieditis, projektansvarig på Forsen.
LITEN SKILLNAD MELLAN UTE OCH INNE
När kvarteret nu byggs om går blickarna längre tillbaka i
tiden, till hur Malmö såg ut före 1970-talet, men i modern
tappning. Det får mer karaktär av handelskvarter.
– Vi ska inte konkurrera med de köpcenter som finns
nybyggda i Malmö. Vi ska vara ett komplement till stadskärnan och vi satsar på att Caroli ska vara en mötesplats, säger
Magnus Ungmark.
De danska arkitekterna Schmidt Hammer Lassen har byggt
upp det nya Kv Caroli kring fem torg där gränserna mellan

Magnus Ungmark och Mattias Svensson, Profi Fastigheter.
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ute och inne har suddats ut och där man kommer bort från
känslan av traditionellt köpcenter.
– Vi har försökt att göra byggnaden så stadsnära som möjligt. Även om du går inomhus ska det kännas som att du går
utomhus i en kvartersmiljö, förklarar Magnus Ungmark.
Utöver ett nytt flöde inne i Kv Caroli med nya entréer och
gångar, finns här även speciella inslag i miljön, bland annat
Skandinaviens största levande grönvägg, bestående av växter
på en 200 kvadratmeter stor vägg. Ett annat inslag är Caroli
kyrka som också ingår i kvarteret. År 2010 avsakraliserades
kyrkan och är den första svenska statskyrka som har sålts i
kommersiella ändamål.
PROFI FASTIGHETER SATSAR
Profi Fastigheter äger och förvaltar Kv Caroli och satsar cirka
300 Mkr på en total ombyggnad. Profi äger och förvaltar fastigheter i Sveriges största tillväxtregioner Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt rör det sig om en yta om cirka
200 000 kvm med lokaler för kontor, handel, bostäder, lager
och industri. Profi ägs av ett litet antal långsiktiga institutioner,
som Postens Pensionsstiftelse, Nobelstiftelsen, Kåpan Pensioner, Systembolagets Pensionsstiftelse, Oslo kommun och
Trondheim kommun.
FAKTA
Projekt: Ombyggnad av kvarteret Caroli
Beställare: Profi Fastigheter
Beställarens ombud: Magnus Ungmark
Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och produktionsledning
Genomförandeform: Construction Management /CM
Genomförandetid: 2010–2013
Omfattning: 20 000 kvm BTA
Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen, Reform och Horisont
Landskapsarkitekt: Kragh och Berglund

Bild: 3XN

Bankpalats i ny tappning

Våren 2014 ska Swedbanks nya huvudkontor i
Sundbyberg stå klart – en sicksackformad
byggnad i glas och aluminium som rymmer
2 500 arbetsplatser. Forsen fungerar som spindeln i nätet när byggnaden i snabbt tempo tas
från ritbordet till fysisk verklighet.
Glöm forna tiders slutna bankbyggnader i marmor och tunga
stenfasader. När Swedbanks flyttlass går från Stockholms city
till Sundbyberg är det en öppen och ljus arkitektur medarbetarna kommer att möta.
Än så länge är bottenplattan gjuten och den komplexa
stommen börjar steg för steg komma på plats. Tidigare låg
en stor parkeringsplats här utmed Landsvägen i Sundbyberg,
strax norr om Stockholms centrum.
De senaste åren har Humlegården funderat över hur man
skulle kunna utveckla det här området, och man såg tidigt
den enorma potentialen med framför allt kommunikationsläget. Många kan nå platsen snabbt. Inom ett par hundra
meter finns såväl tunnelbana som pendeltåg.
Dessutom kommer tvärbanan med spårvagnstrafik, som
beräknas stå klar 2013, att ansluta alldeles intill den nya kontorsbebyggelsen.
När Swedbank våren 2010 gick ut och berättade att de
sökte nytt huvudkontor tänkte man att läget kunde vara
intressant för dem. Tillsammans med danska arkitektbyrån
3XN lämnades ett förslag som Swedbank efter sedvanlig
utgallring nappade på.
Forsen var också med från början, eftersom Humlegården
behövde en samarbetspartner som utifrån enkla skisser och
tankar kunde göra relevanta kostnadsbedömningar och räkna
ut hur lång byggtiden skulle bli.
I februari 2011 skrevs kontraktet med Swedbank och ett par
månader senare sattes spaden i backen för de första förberedande markarbetena. Samtidigt vidareutvecklades skisserna
över byggnaden till den i dag fastställda utformningen av
stomme och fasad. Förfiningen av byggnadens insida pågår för
fullt i intensivt samarbete med de ansvariga på banken.
För de anställda blir det förstås en omställning att flytta från
de nuvarande lokalerna mitt i Stockholms city. Men ambitionen
är att byggnaden och det nya arbetssätt som banken eftersträvar mer än väl ska kompensera för den längre resvägen.
3XN har tidigare designat flera stora huvudkontor i Europa,
och har en inarbetad filosofi kring hur byggnader på bästa
sätt kan bidra till såväl trivsel som effektiv kommunikation.
Vid utformningen av den sicksackformade huskropp som
håller på att växa fram i Sundbyberg utgick arkitekterna från
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Swedbanks ledord: öppenhet, enkelhet och omtanke. Dessutom ställdes höga krav på miljömässig hållbarhet.
− Fasaden var viktig för att ge huset karaktär. Vi har jobbat
med stora ytor som har ett mönster av fönster i sig. Det är en
komplicerad design, men faktum är att fasaden ser dyrare ut
än den är. Vi försöker alltid förenkla saker med hjälp av sättet
som de produceras på, förklarar Kim Herforth Nielsen, ansvarig arkitekt och en av grundarna till 3XN.
I Swedbanks fall levereras fasaden som prefabricerade
element av aluminium och välisolerat dubbelglas med solavskärmning emellan.
− Det håller kylan ute på vintern och minskar värmeinstrålningen på sommaren. Dessutom får man ett väldigt intressant
ljusspel inne i huset, och öppenheten i kombination med
byggnadens form ger utsikt åt flera håll för dem som jobbar
där, säger Kim Herforth Nielsen.
Huset består av tre sammanbyggda V-former som tillsammans bildar fem öppna ljusgårdar, dit varje våningsplan mynnar ut. Trapporna är generöst tilltagna och centralt placerade
medan hissarna ligger mer undanskymt.
− Hela byggnaden ska inbjuda till samarbete, spontana
möten och laganda. Vi vill skapa naturliga flöden där man rör
sig runt i byggnaden, och på köpet får lite vardagsmotion,
säger Kim Herforth Nielsen.
Han tillstår att de öppna ytorna innebär stora utmaningar
när det gäller akustik, luftströmmar och inomhusklimat, men
menar att det går att lösa tekniskt. En rad specialister är
engagerade, och här har Forsen en nyckelroll för att hålla
ihop teamet.
I ett projekt av den här typen är tidsplaneringen avgörande
– man måste göra rätt sak vid precis rätt tillfälle.
Forsen har ett helhetsåtagande som innebär att man håller
i tidplaner, leder projekteringen, upphandlingar och driver allt
på bygget. Tempot är oerhört högt och projektering sker
parallellt med byggandet.
FAKTA
Projekt: Nybyggnation Swedbank Huvudkontor
Beställare: Humlegården Fastigheter AB
Beställarens ombud: Thorsten Åsbjer
Beställarens projektansvariga: Daniel Markström, Maria Lidström,
Rebecka Yrlid
Ansvarig projektledare hos Forsen: Håkan Undin
Forsens uppdrag: Bygg-, projekterings- och produktionsledning
samt kalkylering och ekonomisk uppföljning
Genomförandeform: Delad entreprenad
Genomförandetid: 2011–2014
Omfattning: Ca 45 000 kvm BTA
Arkitekt: 3XN

Foto: Susanne Hallmann
Swedbanks VD Michael Wolf bakom spakarna vid grundläggningsceremonin hösten 2011.
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Ryningska Palatset är en viktig del av Sveriges kulturarv. Forsen ansvarar för underhåll av tak, fasad och fönster.

Nya tak på historiska hus
– plåtbit arkiverad på skorsten

På 1970-talet revs många gamla byggnader i innerstan, inte minst i Klarakvarteren. Adelcrantzska palatset var en av få som fick vara kvar.
Det ritades av Carl Fredrik Adelcrantz, en av 1700-talets ledande arkitekter.

Underhåll i regeringskvarteren
Mitt i Stockholm men ändå i skymundan ligger
Adelcrantzka palatset, byggt 1755. Gatuadressen är lika svåruttalad som palatsnamnet,
Karduansmakargatan 8. Fastigheten är omringad av moderna och högre byggnader.
Här ryms idag kontor åt Regeringskansliet. Det är en av
många fastigheter i regeringskvarteren i vilka Forsen har
Statens fastighetsverks uppdrag att sköta projektledning, projektering och byggledning för olika typer av underhåll. Totalt
görs underhåll i elva regeringskvarter.
– Det är ett löpande uppdrag och Forsen lägger upp planer för flera år i taget i samarbete med Statens fastighetsverk,
säger Daniel Bader, projektansvarig på Forsen.
På 1970-talet revs stora delar av husen i city och gav plats
åt nya regeringsbyggnader, p-hus med mera. Men Adelcrantzska palatset är byggnadsminne sedan 1935 och lämna-
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des orört och vårdas för framtiden. 2011 målades plåttaket
om. Det brukar ske ungefär vart tionde år. Bland många andra
underhållsprojekt märks ombyggnad av plåttak i kvarteret
Lejonet, vid Gustav Adolfs torg. I kvarteret Vinstocken, som
består av ett före detta bankpalats i vilket Regeringskansliet
har kontor, har blyplåt bytts ut längs balustraderna. På andra
håll har värmekablar installerats och sten och andra ytor fräschats upp.
FAKTA
Projekt: Underhåll tak och tätskikt Regeringskvarteren
Beställare: Statens fastighetsverk
Beställarens ombud: Charlotta Andersson
Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och byggledning
Ansvarig projektledare hos Forsen: Daniel Bader
Genomförandeform: Generalentreprenad
Genomförandetid: 2011–2012
Omfattning: 11 stycken regeringskvarter

Nationalskalden Carl Michael Bellman tros ha
varit en flitig gäst i det vackra, idag rödputsade huset på Stora Nygatan 2 i Gamla Stan i
Stockholm. Här hade hans gode vän urmakaren
Fredman sin arbetsplats. I byggnaden ska tidigare också ha legat ett populärt ölcafé.
Kvarteret Atomena heter fastigheten, som stod färdig 1644.
Ryningska Palatset har sitt namn efter Erik Ryning (1592–1654).
Stormaktskungen Gustav II Adolf gav honom 1629 befäl över
en del av den svenska flottan. År 1644 befordrades han till
riksamiral och intog bland annat Gotland där han senare blev
guvernör.
Liksom många av Stockholms äldsta byggnader förvaltas
Kvarteret Atomena av Statens fastighetsverk. De är en viktig
del av Sveriges kulturarv. Forsen har fått Statens fastighetsverks uppdrag att ansvara för underhåll av tak, fasad och fönster på flera av fastigheterna. I arbetet ingår sådant som justering av underhållsplaner och projektering.
Numera sitter Arbetsdomstolen, Folkpartiet med flera i
Ryningska Palatset, som förra året fick ett nytt plåttak.
Men, hade man plåttak på 1600-talet?
– Ja, det hade man faktiskt, även om det var mycket ovanligt. Dock inte på det här huset. I slutet av 1800-talet byttes
dess tegeltak ut mot plåt, berättar antikvarie Vicki Wenander.
HISTORIA I SKORSTENEN
Plåt var något av mode på den tiden och är lättare att underhålla än taktegel när huset har branta takfall. Att byta ut trasiga takpannor i utsatta lägen var inget någon fastighetsskötare
längtade efter.
Eva Berg-Hallberg, biträdande fastighetsförvaltare på

Statens fastighetsverk, säger att plåttak brukar målas ungefär
vart tionde år och kan behöva bytas ut vart 50–100 år.
– Det varierar. Ibland håller de längre, säger hon.
När taket ersattes 2011 på Ryningska Palatset var mindre
delar original från slutet av 1800-talet. En av bitarna räddades
och sattes på en av skorstenarna.
– Istället för att lägga undan skivorna i ett arkiv har vi nu
taket som arkiveringsplats. Plåtskivorna sitter på skorstenen
närmast Riddarhuset, den norra skorstenen, säger Vicki
Wenander.
På skorstenen är plåten mindre utsatt än om den låg på
taket. Det blir ju också ett test på hur länge sådan plåt håller
för väder och vind. Den kanske finns kvar in i nästa århundrade …
BONDESKA PALATSET
En annan historiskt spännande byggnad som Forsen hjälper
till med är Bondeska Palatset. En del av koppartaket läggs
nytt och fönstren målas om.
Palatset byggdes 1673 som privatbostad åt en av dåtidens
rikaste män, friherre Gustav Bonde.
FAKTA
Projekt: Yttre planerat underhåll av tak, fasad och fönster
Beställare: Statens fastighetsverk
Beställarens ombud: Charlotta Andersson
Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och byggledning samt
upphandling
Ansvarig projektledare hos Forsen: Sofia Widsell
Genomförandeform: Generalentreprenad
Genomförandetid: 2011
Omfattning: Samtliga objekt tillhörande Riddarholmen
Antikvarie: Staffan Hansing, K-märkt och Vicki Wenander, Wenanders
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Genomgripande förändringar
kräver förtroende
Mitt i storstadsbruset på Drottninggatan 10 i
Stockholm, i en fastighet med historiska vingslag från mitten av 1600-talet, är bland annat
Regeringskansliets kontor inrymda. Kvarteret
Brunkhuvudet med sina fyra hus har varit rivningshotat mer än en gång under sin historia,
men är i dag skyddsklassat som kulturhistoriskt
värdefullt.
Nu kan fastigheten ståta med mer än så:
Inomhusklimatet är betydligt skönare och
arbetsmiljön för hyresgästerna är upprustad
och därtill mer funktionell.

Från start till mål på sex månader ...

Första besökarna
köade i ett dygn
När den nystartade sport- och outdoorkedjan
Usports öppnade sitt första varuhus, i Stora
Bernstorp i Malmö, hade folk köat i ett dygn
för att vara först på plats. Det var som vid en
rockkonsert.
Under öppningshelgen besökte över 24 500
personer det 5 400 kvadratmeter stora varuhuset – södra Sveriges största sportvaruhus.
– Kunderna ska känna att det här är ett varuhus med egen
identitet och personlighet. Vi kallar det ”sports with a twist”.
Kunden ska kunna få tag i allting inom sport och outdoor till
ett schysst pris. Direkt när man kommer in ska man känna att
det är stort, personligt, kul och en upplevelse att vara här,
säger vice VD, grundaren och delägaren Anders Danielsson.
SNÄV TIDSPLAN
När portarna slogs upp åt de förväntansfulla kunderna den 27
oktober var det bara 18 månader efter att grundarna
Kristoffer Ekelund, Anders Danielsson och Jonas Engwall fick
idén till en ny sportkedja. Man öppnade sex månader efter att
bygget kom igång …
Forsen har arbetat på uppdrag av fastighetsägaren Axa
Real Estate med att projektleda, byggleda och vara ekonomiska vägledare. När bygget inleddes sex månader före invigningen fanns det endast väggar och tak.
– Det fanns inga golv, inga installationer, ingenting i övrigt.
Vi började i princip från ruta noll. Det har varit väldigt roligt.
Utmaningen i det här projektet har varit att tillräckligt snabbt
få fram layout- och designlösningar kring hur butiken ska
gestaltas mot kund. Eftersom detta är Usports första varuhus i
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en tänkt kedja hade de inget uttalat koncept att luta sig emot
från tidigare. Det är alltid lika spännande att få vara med när
ett projekt tar form från scratch, berättar Stefan Johansson,
ansvarig projektledare på Forsen.
EN NY KEDJA ÄR FÖDD
Kunderna kommer in i butiken och går igenom ett styrt kundvarv till de olika avdelningarna; först en entréyta med dagens
erbjudande, sedan team och racket, träning och löpning,
”outdoor” (vandra, tält, jakt, fiske, häst, hund), en säsongsavdelning med exempelvis alpint eller cykel och slutligen en
allmän fritidsavdelning. De olika avdelningarna accentueras
genom färgval, material och ljus och musik.
– Det ska vara ett varuhus med personlighet så vi jobbar
på alla fronter för att skapa den känslan i allt från material,
färgsättning, ljussättning och musik, säger Anders Danielsson.
Usports planerar att öppna 20 varuhus fram till år 2020.
Under 2012 öppnar man två varuhus i Västerås och Sundsvall.
Usports varuhus i Malmö är på 5 400 kvadratmeter, har cirka
60 anställda, det representerar 60 sporter, har 148 olika varumärken och över 22 000 produkter.
FAKTA
Projekt: Nybyggnation Usports
Beställare: Axa Real Estate, IS Stora Bernstorp B AB
Beställarens ombud: Duncan Hoare
Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning
Ansvarig projektledare hos Forsen: Stefan Johansson
Genomförandeform: Styrd totalentreprenad
Genomförandetid: 2011–2012
Omfattning: 5 400 kvm BTA
Ramhandlingar: Equator Stockholm AB
Detaljprojektering: Arkitektbyrån AB, Göteborg

Forsen fick i uppdrag av Statens fastighetsverk att ersätta den
föråldrade klimatanläggningen med modern, energieffektiv
teknik. I samband med den omfattande ombyggnaden togs
samtidigt ett helhetsgrepp och alla invändiga ytskikt från golv
till tak förbättrades i de 10 500 kvadratmeter stora kontorsytorna.
FINGERTOPPSKÄNSLA
– Alla uppdrag är en utmaning, menar Urban Niklasson, projektledare på Forsen och ansvarig för projektet Kv Brunkhuvudet. Men att få till ett gott och fungerande kontorsklimat
i gamla hus kräver teknisk kompetens, anpassningsförmåga
och inte minst en fingertoppskänsla för det estetiska.
Det har Forsen lyckats väl med från början till slut, anser
Andreas Holmgren på Statens fastighetsverk:
– När det handlar om att göra så pass stora ingrepp i
gamla byggnader som vi nu har gjort krävs ett stort förtroende för entreprenören och inte minst för projektledaren. På

Installationsprojekt i gamla hus kan vara en riktig utmaning.

marknaden finns en hel del bra projektledare, men Urban
Niklasson med sin installationsbakgrund och hans team har
kompetensen. De har byggt rätt från första början, haft kunnig och professionell personal som tänker själva och vet vad
de gör. Allt sådant underlättar förstås mycket för oss som
beställare, säger han.
KONTINUERLIG INFORMATION
Under det stora installationsarbetet, som tog ett och halvt år,
fortsatte hyresgästerna att arbeta i byggnaderna. För att de
skulle kunna arbeta i lugn såg man till att i god tid kontinuerligt informera om kommande förändringar. Det har varit en
framgångsfaktor för en annan sorts klimat – stämningen mellan samtliga parter från beställare till entreprenör och hyresgäster har varit utomordentligt god.
– Vi har genomgående haft gott samarbete och kamratskap och har lyckats uppnå ett slutresultat som alla är nöjda
med, säger Urban Niklasson.
Andreas Holmgren på Statens fastighetsverk håller med:
– Allt har flutit på som planerat, tack vare smidighet,
lyhördhet, samordning, tidhållning, kommunikation och förståelse.
FAKTA
Projekt: Ombyggnad av klimatanläggning Kv Brunkhuvudet
Beställare: Statens fastighetsverk
Beställarens ombud: Charlotta Andersson
Forsens uppdrag: Projekterings-, projekt- och byggledning
Ansvarig projektledare hos Forsen: Urban Niklasson
Genomförandeform: Construction Management/CM
Färdigställandetid: April 2012
Omfattning: 10 500 kvm BTA
Arkitekt: Ahrbom & Partner

Nytt och fräscht för studenterna i Uppsala när Rikshem rustar upp 600 lägenheter.

Lyssna på dina kunder för att fånga upp vilka mjuka värden som är
viktiga, säger Eva Eriksson.

Effektiv upprustning i Uppsala

Konsten att bygga tillgängligt

Innan 2012 är slut ska Rikshem och dess dotterbolag Studentstaden ha rustat upp ett fastighetsbestånd med drygt 600 studentbostäder i Uppsala. Dessutom behöver ett par vårdboenden med ett 50-tal lägenheter byggas
om. Forsen håller i trådarna för det omfattande renoveringsarbetet.
Efter namnbyte, omorganisation och flera stora uppköp av
fastigheter stod Rikshem inför ett antal utmaningar. Dotterbolaget Studentstaden i Uppsala hade exempelvis ett stort
fastighetsbestånd där underhållet länge varit eftersatt.
Hösten 2011 gick startskottet för att höja standarden och
förbättra skicket på dessa studentbostäder fördelade i sex
olika områden. Totalt investeras 50 miljoner kronor i projektet
som berör drygt 600 lägenheter, till större delen byggda
under 1950- och 1960-talen.
− Allt är bråttom. På vissa håll behövs akuta åtgärder,
exempelvis för att taken riskerar att läcka in vatten, berättar
Carl Håkansson, gruppchef på Forsen i Uppsala, som håller i
renoveringen på uppdrag av Rikshem/Studentstaden.
KREATIVA LÖSNINGAR
Forsen ansvarar för upprättande av förfrågningsunderlag,
upphandling av projektörer och entreprenörer, projektledning
och byggledning under det praktiska arbetet som ska vara
slutfört i december 2012. Förutom taken behöver även fasader och fönster renoveras på många håll, liksom en del av
våtrummen. Dessutom installeras bergvärme på ett par ställen
för att sänka energikostnaderna.
− Studentbostäder har lägre hyresintäkter än vanliga
lägenheter. Därför gäller det att hitta lösningar och alternativ
för att hela tiden pressa kostnader – men självklart med bibehållen kvalitet, säger Carl Håkansson.
Han förklarar att detta ibland innebär att man väljer en
svårare och mer tidskrävande väg än vad som var tänkt från
början. Vid en av de pågående takrenoveringarna visade det
sig exempelvis bli väldigt kostsamt att lappa och laga på
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gängse sätt med nya skikt.
− Vi föreslog istället en helt ny takkonstruktion. Därmed
krävs en bygglovshantering som kan dra ut på tiden, men i
slutänden blir detta ändå billigare. Att vara förutsättningslös
och öppen för lösningar som man vid en första anblick inte
tänker på är avgörande för lyckad kostnadseffektivisering,
poängterar Carl Håkansson.
EXPERTER PÅ REGELVERK
Förutom studentbostadsupprustningen investerar Rikshem
även runt 20 miljoner kronor i ett par vårdboenden med ett
50-tal lägenheter i Uppsala. Här handlar det framför allt om
invändiga ombyggnader, ibland med ny planlösning för att
exempelvis badrummen måste göras större.
− Många av de befintliga samhällsfastigheterna i Sverige
har för små våtrum enligt de riktlinjer som nu gäller på arbetsmiljöområdet. Rikshem kommer dessutom att göra en del
renoveringar i samband med att traditionella vårdboenden
övergår till att bli demensboenden, säger Carl Håkansson och
poängterar att särskilda krav då ställs på funktioner som
underlättar för de boende och personalen:
− Inför en ombyggnad gäller det att sätta sig in i de specifika normer som gäller för verksamheten som ska bedrivas i
fastigheten. Forsen har expertis på området som hjälper till
att styra upphandlingen av projektörer och entreprenörer på
rätt sätt.
FAKTA
Projekt: Upprustning ca 650 lght för Rikshem
Beställare: Rikshem AB/Studentstaden
Beställarens ombud: Krister Karlsson, fastighetsutvecklare och
projektchef, Rikshem
Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och byggledning, installationssamordning, BAS-P (byggarbetsmiljösamordnare – planering/
projektering) samt KA-PBL (kontrollansvarig Plan- och Bygglagen)
Ansvarig projektledare hos Forsen: Carl Håkansson
Genomförandeform: Total- och generalentreprenad
Genomförandetid: 2011–2012
Investeringskostnad: ca 75 Mkr

Sundbyberg stad satsar på särskilt boende för
personer med funktionshinder. I en före detta
förskola i Hallonbergen som ägs av Fastighets
AB Förvaltaren görs nu en nyproduktion i
befintlig stomme.
Allt rivs ut. Lokalerna ska rymma två gruppbostäder om totalt
elva enrumslägenheter med kök och varsin gemensam avdelning.
Forsens uppdrag är att projektera och leda bygget i kvarteret Vandraren 8. Eva Eriksson är projekteringsledare. Hon
har tidigare arbetat med liknande projekt, bland annat med
äldreboenden, och förståelsen och kompetensen hon tog
med sig är något som projektchefen Fredrik Elmgren på
Fastighets AB Förvaltaren uppskattar:
– När Eva kom in i projektet förde hon med sig ett nytt
synsätt som var bra och utvecklande för oss alla. Hon ville få
synpunkter från dem som ska vara i verksamheten och tidigt
involvera dem i besluten. Nu känner vi att det här projektet är
väl genomarbetat och att det verkligen är riktat mot de personer som ska bo och arbeta här, säger han.
TRIVSEL OCH TRYGGHET
När man arbetar med den här typen av projekt måste man
följa de byggregler och krav som finns gällande exempelvis
brandsäkerhet och tillgänglighet. Det här är även en arbetsplats för personal som ska finnas på plats dygnet om, vilket
ställer särskilda arbetsmiljökrav.
Andra parametrar att ta hänsyn till är mjuka värden.
– Vi bygger bostäder åt människor med särskilda behov.
Därför är det viktigt att få en känsla av värme, trivsel och
trygghet i det som ska bli deras hem, säger Eva Eriksson.
Alla praktiska funktioner måste naturligtvis uppfyllas för
den som exempelvis är rörelsehindrad, men även det estetiska har en speciell funktion. På det området kan man göra
mycket med enkla medel.

Fredrik Elmgren, Fastighets AB Förvaltaren och Eva Eriksson, Forsen.

LJUSA BOSTÄDER
Man skapar harmoniska, ljusa och tilltalande bostäder och har
lagt ned tid på kulörsättningen av fondväggar. I stället för
vanliga linoleummattor läggs plastmattor i parkettimitation in.
De ger ett lyft och en ombonad känsla samtidigt som de är
praktiska med tanke på slitage och rengöring. I anslutning till
varje lägenhet byggs även terrasser i nivå med golvet – de
blir som stora extrarum, vilket också bidrar till att öka trivseln.
Att satsa på den där lilla extra touchen för att få de boende att trivas kostar inget extra.
– Ekonomiskt sett gör det ingen skillnad alls. Den eftertanke vi lägger ner kan däremot göra stor skillnad för de
boende, säger hon.
Medvetenheten i alla val har bidragit till att projektchefen
Fredrik Elmgren är nöjd:
– Nu har vi en produkt som är noggrant genomförd från
början till slut och som är redo att tas i drift – risken att vi ska
vara tvungna att gå tillbaka och rätta till ogenomtänkta beslut
känns rätt minimal.
FAKTA
Projekt: Kv Vandraren 8, Sundbyberg
Beställare: Fastighets AB Förvaltaren
Beställarens ombud: Fredrik Elmgren
Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och byggledning,
upphandling och kalkyl
Ansvarig projektledare hos Forsen: Eva Eriksson
Genomförandeform: Generalentreprenad, LOU
Genomförandetid: 2011– 2012
Omfattning: Ca 1 200 kvm BTA
Arkitekt: WGH Arkitekter
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Hotellets stora utmaning
Det är inte snutet ur näsan att inreda ett modernt hotell mitt i Stockholm med 391 unika
rum i en byggnad från 1885 som skulle bli
kontor. Men det går.
Nya Scandic Grand Central ligger 150 meter från Stockholms
centralstation, mitt emot Oscarsteatern på Kungsgatan.
Hotellets design är modern, men 1800-talet känns i väggarna.
Här finns 391 rum och inte ett rum är det andra likt. Det är
charmigt, men var en utmaning, inte minst när de skulle inredas. Det fick inte bli fel. De första hotellgästerna skulle
komma 1 oktober 2011.
– Rum i nya hotell byggs ofta som copy paste. Du får en
snabb bild av vad som är rätt och fel i rummen. Här kunde ett
rum vara perfekt och rummet bredvid helt fel utifrån andra
och helt egna förutsättning, säger Qaryn Eng, projektledare
på Forsen.

Robert Ohlsson, Forsen och Stefan Lindqvist, SL.

T-banan behöver mer plats
När Storstockholms Lokaltrafik (SL) bygger en
komplett tunnelbanedepå under jord är Forsen
med och bidrar med kompetens och resurser.
Innan anläggningen tas i drift 2016 ska ca
300 000 kubikmeter berg ha sprängts bort i
Eriksbergsåsen i Botkyrka kommun.
Sommaren 2016 beräknas den nya depån i Norsborg stå klar,
till en kostnad av drygt 1,7 miljarder kr. Med fortsatt stor
inflyttning till huvudstadsregionen börjar det blir trångt i tunnelbanetågen i rusningstid. SL har beslutat att byta signalsystem och köpa in nya tåg till röda linjen, som har ändstation
i Norsborg i sydvästra Storstockholm. Det nya signalsystemet
och de nya tågen möjliggör tätare turer längs hela röda linjen.
– Detta kräver utrymme för serviceverkstäder och uppställningsplatser där den utökade vagnparken kan underhållas,
tvättas och parkeras över natt när den inte är i drift. Befintliga
anläggningar räcker inte till, och efter inventering längs tunnelbanelinjen kom SL fram till att berget under Eriksbergsåsen i Norsborg var den mest lämpliga platsen för en ny
depå, berättar Stefan Lindqvist, ansvarig projektledare hos SL.
Det finns inte så mycket mark tillgänglig inom tillräcklig
närhet till röda linjen vilket resulterat i att ta berget i
Eriksbergsåsen i anspråk. Det enda som kommer att synas
utifrån är verkstaden och kontoret som är placerad intill berget strax efter slutstationen Norsborg. Uppställningshallar och
tågtvätt ligger under mark inne i berget, berättar Stefan
Lindqvist.
Projekteringsarbetet inleddes i slutet av 2010 och nu är
förfrågningshandlingarna framtagna. Sommaren 2012 tas första spadtaget för att spränga ut de väldiga bergmassorna.
Intensivt sprängningsarbete kommer att pågå i ca två år för
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att få bort sammanlagt omkring 300 000 kubikmeter berg –
det motsvarar i princip en stor finlandsfärja i volym.
− Utmaningen är att hantera komplexiteten i en så stor
anläggning, där mycket av arbetet måste ske parallellt. När
bygget är igång för fullt kommer runt 300 personer och konsulter vara sysselsatta i projektet, berättar Robert Ohlsson,
affärsområdeschef Anläggning vid Forsen, som har ett tiotal
medarbetare engagerade i projektet.
Forsens specialister är med och leder tunnelbygget, yttre
anläggningsarbeten och BEST (bana, el, signal och tele – de
fyra teknikområden som behövs för att tåg ska kunna rulla
fram). Sommaren 2016 beräknas den nya depån i Norsborg
stå klar, till en kostnad av drygt 1,7 miljarder kronor, och då
med plats för 17 tunnelbanetåg.
− För Forsens del innebär det att vi tar ytterligare ett steg
framåt inom ledning av tyngre anläggningsprojekt i Sverige.
I arbetet med Norsborgsdepån tar vi med oss erfarenheterna
från tidigare genomförda projekt, till exempel ombyggnaden
av Liljeholmstorget med bl.a. ett stort bergrumsgarage för
900 bilar, som stod färdigt 2009, säger Robert Ohlsson.

SVÅRT MED ÖVERBLICKEN
Det svåra var att samordna den specialritade inredningen och
samtidigt klara en snäv deadline. Men Forsen har mångårig
rutin. Varje projekt har sina egenheter.
– Projektet krävde Forsens fulla uppmärksamhet och skicklighet i form av tidplanering, samordning på plats och flexibilitet när saker trots allt inte blev av på utsatt tid, säger
Qaryn Eng.
Hotelldirektör Lars Sandberg började jobba på hotellet
redan åtta månader innan Scandic Grand Central öppnade
och har varit delaktig i uppbyggnaden. På frågan om Forsens
arbete och resultatet säger han:
– På det hela taget har detta projekt flutit på väldigt bra.

OLIKA RUM EN TILLGÅNG
De första gästerna strömmade in från dag ett och i november
hade hotellet redan runt 75 procents beläggning, vilket är
högt även jämfört med etablerade hotell.
När Lars Sandberg började syntes knappt att det skulle bli
ett hotell.
– Det var mer en affärsidé. Det är kul att se att verkligheten har blivit bättre än vad det var då, i fantasin.
För Lars Sandberg har det varit en fantastisk resa att få
vara med och bygga upp det hotell han själv ska leda. Han
har tidigare jobbat på bland annat gamla Lydmar i Stockholm
och Yasuragi, Hasseludden i Nacka. Ett av hans stora uppdrag
innan hotellet öppnade var att anställa för 105 tjänster, allt
från kockar, städare och extrapersonal.
Här finns rum på bara 12 kvm och stora rum på 50 kvm.
Hur ser du på att alla rum är olika?
– Det är en tillgång. Vi kan ge rätt rum till rätt gäst, säger
han.
FAKTA
Projekt: Nybyggnation Scandic Grand Central
Beställare: Scandic Hotels
Beställarens ombud: Catarina Molén-Runnäs
Forsens uppdrag: Projekt- och produktionsledning
Ansvarig projektledare hos Forsen: Leif Hernborg
Genomförandeform: Construction Management/CM
Färdigställandetid: 2011
Arkitekt: Koncept

FAKTA
Projekt: Ny tunnelbanedepå i Norsborg
Beställare: AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)
Beställarens ombud: Stefan Lindqvist
Forsens uppdrag: Samordnande produktionsledning, produktionsledning för tunnel, anläggning och BEST, projekteringsledning för
tunnel, anläggning och BEST, Kvalitets- och miljöansvarig
Projektansvarig hos Forsen: Robert Ohlsson
Genomförandeform: Totalentreprenad med samverkan
samt generalentreprenad
Färdigställandetid: Våren 2016
Omfattning: Projektbudget 1 750 Mkr
Arkitekt: BBH Arkitekter & Ingenjörer AB

Lars Sandberg, hotelldirektör Scandic Grand Central.
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En skyddad plats för Greta Garbo
och Ingmar Bergman
Här är det alltid +6 grader och 35 procents
relativ luftfuktighet. Det spelar ingen roll om
det är sommarsol eller snöstorm utomhus. Det
är stabilt klimat och perfektionistisk ordning
och reda. Det är med andra ord en idealisk
miljö för att arkivera filmer.
Platsen är Hollywoodvägen i Rotebro utanför Stockholm.
Forsen har hjälpt Svenska Filminstitutet att bygga ett nytt, 200
kvadratmeter stort lager med plats för 5 500 filmer. En film
kan bestå av 6-7 rullar film. Det innebär att här ryms tiotusentals rullar film.
– Uppdraget är att för framtiden bevara all i Sverige biografvisad film, både svensk och utländsk, förklarar Fredrik
Rundqvist, enhetschef på Rotebro Filmservice.
Det nya lagret är en ombyggnad av ett hus i två plan.
Forsen har skött projekt- och byggledning. Jobbet innefattar
nya bjälklag, hiss, brandsäker isolering med mera. Filmrullarna
ligger på hyllor i två plan. Logistiken förenklas av ett elektriskt
hyllsystem.
Alldeles i närheten av filmlagret ligger ett nytt filmlaboratorium för restaurering av gamla filmer. Även här har Forsen
bidragit med projektledning och byggledning.

I det nya lagret ligger kopior av filmerna. Det finns ett annat
lager för originalen. Där är det minus 6 grader. Förutom förvaring i rullar digitaliseras också filmerna.
I lagret finns förstås alla Greta Garbo-filmer, alla Ingmar
Bergman-filmer och nykomlingar som Tomas Alfredssons kritikerrosade Tinker, Tailor, Soldier, Spy. Den äldsta svenska långfilmen på hyllorna är Järnbäraren från 1911. Den äldsta filmen
är en fransk tjurfäktningsfilm från 1897.
ETT SVENSKT HOLLYWOOD
Att lagrets adress är Hollywoodvägen i Rotebro är en egen
historia. Här fanns ett privatägt labb från 1940-talet som döptes till Hollywood filmlabb. Det köptes senare av Svenska
Filminstitutet. När Rotebro växte döpte man vägen vid labbet
till Hollywoodvägen och alldeles i närheten har Chaplin hedrats med en gränd.
FAKTA
Projekt: Nytt filmlabb och nytt filmlager, Svenska Filminstitutet, SFI
Beställare: Svenska Filminstitutet, SFI
Beställarens ombud: Jan-Erik Billinger
Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning
Ansvarig projektledare hos Forsen: Leif Hernborg
Genomförandeform: Generalentreprenad
Färdigställandetid: Januari 2012
Arkitekt: Bergs Arkitekter

KÄNSLIGA RULLAR TRIVS I MINUSGRADER
Biograffilmer är 35 mm-rullar gjorda av acetat och polyester.
De är känsliga. Meningen är att bevara dem för all framtid.

Susanne Malmgren, fastighetschef Akademiska Hus och
Erik Oldgren, Forsen.

Svävande studenthus på Frescati
Smartare bygglösningar, lyhördhet genom hela
projektet, den modernaste energitekniken.
Forsen fick uppdraget att projektleda Stockholms universitets nya Studenthus – som svävar
på glas.
När Akademiska Hus, Stockholms universitet och dess studentkår efter över 15 års förarbeten äntligen bygger ett nytt
studenthus – blir det en byggnad som bildar en iögonenfallande entré. Först en stensockel, sen en glasvåning och ovanpå detta en svävande trälåda.
I Studenthuset ska bland annat finnas café, bra studiemiljöer och anpassade lokaler för olika typer av behov.
Framför allt ska det vara en attraktiv samlingspunkt för studenterna.
Forsens projektledare Erik Oldgren ser till att bygghandlingar, kalkyler och upphandlingar hänger ihop. Inte minst fungerar han som en länk mellan uppdragsgivaren och hyresgästerna. Ett avgörande moment var att upprätta systemhandlingen, berättar han.
– I mars 2011 gjorde vi en kalkyl som skulle ligga till grund
för hela projektet - dels för investeringsärendet som skulle
lämnas till styrelsen på Akademiska Hus, dels skulle kalkylen
ligga till grund för hyresavtalet mellan Stockholms universitet
och Akademiska Hus. Här var det vår uppgift att leda kalkylarbetet och titta på eventuella möjligheter att sänka kostnader.
Framför allt var vår uppgift att träffa rätt.

Björn Selander Filmrestaurerare, SFI och Fredrik Rundqvist Chef
Filmlaboratoriet, SFI.
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Bild: Erséus Arkitekter AB

BORRHÅLSLAGER VÄRMER
Forsen har lång erfarenhet och kunskap av att leda olika byggprojekt. Här var det nödvändigt att inte stirra sig blind på några
enstaka lösningar. En fråga var hur huset skulle värmas.
– Här ställde vi traditionell fjärrvärme mot att bygga ett
eget borrhålslager. Det blev borrhålslager. Det innebär att

Studenthuset kommer att vara självförsörjande på värme och
kyla. Ur miljö- och energisynpunkt är det givetvis spännande
att bidra med den lösningen, säger Erik Oldgren.
En annan viktig fråga har enligt Erik Oldgren varit att
skapa förståelse för att byggprojektet "Studenthuset" kommer att ta tid och att det under vissa perioder kommer att
vara störande för universitetets verksamhet.
Hela byggområdet, en bit nedanför universitetsbyggnaderna, kommer att genomgå en metamorfos. Grundplattan
är lagd. Den 1 augusti 2013 ska det vara inflyttningsklart.
KOMPLICERAT PROJEKT
Vi ringer Susanne Malmgren, fastighetschef och ombud på
Akademiska Hus, och frågar henne hur byggprocessen går:
– Det går bra. Det är ett relativt komplicerat projekt; eftersom Studenthuset placeras sydväst om Södra huset på Frescatiområdet har vi varit tvungna att lägga om Frescativägen.
Dessutom har vi haft som mål att Studenthuset ska vara miljövänligt så långt det går.
Forsen kom tidigt in i projektet och håller i det från start till
mål. De har rutin och erfarenhet av hur planeringen av ett projekt av den här typen ska gå till. Framför allt har de lärt sig vår
projektmetod och tagit till sig den på ett bra sätt, avslutar hon.
FAKTA
Projekt: Nybyggnation Studenthuset, Frescati
Beställare: Akademiska Hus Stockholm AB
Beställarens ombud: Susanne Malmgren, fastighetschef FO Frescati
Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings-, bygg- och
installationsledning
Ansvarig projektledare hos Forsen: Erik Oldgren
Genomförandeform: Samordnad generalentreprenad
Genomförandetid: 2011–2013
Omfattning: 6 300 kvm BTA
Arkitekt: Erséus Arkitekter
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En ny stadsdel växer fram
Ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt växer fram. Forsen är med och projektoch byggleder en del av den 236 hektar stora
stadsdelen.

En annan hållbar och kostnadseffektiv strategi Forsen bidrar
med är att minska på tillfälliga bygglösningar.
– Bland annat bygger vi gatorna genom att lägga asfaltslagret på rätt nivå från början, för att undvika onödiga rivningar i ett senare skede när området ska finplaneras.

Projekt Norra Djurgårdsstaden har uppmärksammats världen
över, inte minst för de höga kraven på energismarta lösningar.
I ett av Stockholms bästa lägen planeras 10 000 nya bostäder
och 30 000 arbetsplatser som ska stå klara 2030. Jessica
Dagert från Forsen är projektledare för en detaljplan med
1 200 lägenheter. Hennes Forsen-kollega Göran Spansk är
byggledare för stadens infrastrukturarbeten inom samma
detaljplan. Jessica Dagert kom in i projektet 2009 och får vara
med om att se en helt ny stadsdel växa fram, steg för steg.
– Att vara med och bygga en ny stadsdel är intressant. Det
blir ett helt nytt, stort bostadsområde med olika verksamheter
i Gasverkets kulturhistoriska byggnader och närhet till
Nationalstadsparkens grönområden, säger hon.

TUNNEL FÖR GRÖNA GRODOR
Stockholm stad har som strategi att bygga staden inåt. Det
har flera fördelar, bland annat sparas och utvecklas värdefulla
naturområden utanför staden.
– Positivt är att Norra Djurgårdsstaden utvecklar grönområdena inom staden. Man eftersträvar bland annat att bevara
gamla ekar i området och planerar även att bygga en tunnel
för att grodorna ska kunna förflytta sig mellan grönområdena.
Dessutom byggs det en park på det f.d. industriområdet. Så
förbättras ekosambanden.
Under hösten 2012 sker byggstarten av bostäderna.

TYDLIG MILJÖPROFIL
Forsen håller i projekt- och byggledning för stadens arbete
inom detaljplan Västra med planering och genomförande av
gator, ledningar, parker, torg och planering av byggordningen
för samtliga tio olika byggherrar.
Stockholm stad, som Forsen företräder, vill i Norra Djurgårdsstaden sätta en tydlig miljöprofil. Att sudda ut spåren
efter det gamla industriområdet där det finns restprodukter
från mångårig verksamhet är därför en av Forsens uppgifter.
– En utmaning har varit att bli av med föroreningarna som
finns kvar från industriverksamheten. Markreningen omfattar
noggranna provtagningar av schaktmassorna, massorna sorteras sedan och finmaterial med oljerester och övriga föroreningar skickas till deponi. De grövre fraktionerna har vi behållit till att bygga gatorna med.
En annan intressant del av projektet är det affärsmässiga:
att hålla entreprenadkostnaderna nere, samtidigt som man
matchar miljökraven. Vid marksanering av en före detta deponi i ett gammalt berguttag blev det nödvändigt att göra bergsprängning på drygt 20 000 kubikmeter.
– För att få till en såväl ekonomisk som energismart lösning valde vi att använda oss av bergmassorna till att bygga
upp gatorna. Vi ser det som en vinst när vi återanvänder
bergmassorna till fyllnadsmaterial, säger Jessica Dagert.

SNABB KOMMUNIKATION
Staffan Lorentz, projektchef på Stockholms Exploateringskontor, säger att det som bidrar till det goda samarbetet med
Forsen är den snabba kommunikationen.
– Forsen har hög förståelse för att kunna leverera besked,
ganska omgående. Vi får många frågor från politiskt håll,
media eller allmänheten, som kräver snabba besked. Då har
Forsen koll på läget och kan ge korrekt information. Det är
skönt att kunna ringa dem och fråga om vad som händer
långt fram i projektet.
– Sen är det också bra att få in konsulter för de har nya
erfarenheter och synsätt från hur man gör inom snarlika projekt i andra företag. Den inputen får vi aldrig om vi inte tar in
nya tankar och idéer utifrån.
FAKTA
Projekt: Norra Djurgårdsstaden
Beställare: Stockholm Stad, Exploateringskontoret
Beställarens ombud: Staffan Lorentz
Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning för genomförande
av detaljplan Västra.
Ansvarig projektledare hos Forsen: Jessica Dagert
Genomförandeform: Utförandeentreprenader
Genomförandetid: 2010–2017
Omfattning: 10 olika byggherrar skapar 1200 lägenheter och
20 000 kvm gator grundlagda på påldäck.

Jessica Dagert projektledare, Forsen, Staffan Lorentz projektchef Stockholm Stad och Göran Spansk, byggledare Forsen.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Effektiva klimatanläggningar sparar både pengar och miljö, säger Snezana Oscarsson, Centrumchef S:t Per Uppsala och Chef Kontor Uppsala.

Energieffektivisering
ger bättre klimat
Med modernare system för ventilation, värme
och kyla beräknar Diligentia kunna kapa energikostnaderna rejält för två av sina stora fastigheter i Uppsala. På köpet minskar man sin miljöpåverkan och hyresgästerna får ett behagligare inomhusklimat.
Skandiahuset på Drottninggatan 1 är en välkänd byggnad i
centrala Uppsala. Huset byggdes 1965 och innehåller butiker,
restauranger, kontor, bostäder och garage.
− Installationstekniken har i stort sett stått orörd sedan
byggåret, och på senare tid har hyresgästerna framfört omfattande klagomål på klimatet, säger Tony Zotterman, Forsens
projektledare för de nya installationsarbeten som Diligentia
initierade hösten 2011.
I dag finns varken värmeåtervinning eller kyla i fastigheten.
Nu installeras moderna ventilationsaggregat som tillvaratar
värmen i frånluften. I nästa etapp ska fjärrkyla dras in för att
kunna reglera temperaturen neråt under de varma sommarmånaderna.
INOMHUSKLIMAT TILL HALVA PRISET
− Traditionellt brukar detta lösas med egna kylmaskiner, men
här finns inte tillräckligt med utrymme för det och man tror ju
också att fjärrkyla kommer bli billigare i längden, förklarar
Tony Zotterman.
Sammantaget beräknas de nya installationerna leda till att
uppvärmningskostnaderna för fastigheten kan halveras jämfört med dagens nivå.
En utmaning är att arbetena ska ske under pågående verksamhet, medan hyresgästerna arbetar och bor i huset.
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− Det kräver god planering och att rätt information går ut
vid rätt tidpunkt, påpekar Tony Zotterman.
Detsamma gäller ett annat stort installationsprojekt som
Diligentia nyligen startat i Uppsala – kvarteret S:t Per som
innehåller hotell, kontor, garage och galleria med 39 butiker
och restauranger. Även här ska alla ventilationsaggregat
moderniseras, liksom styr- och reglerutrustning samt värmeoch kylsystemen.
− Uppvärmningen kommer liksom tidigare att ske via fjärrvärme, men med återvinning på ventilationen och effektivare
cirkulationspumpar kan stora energibesparingar göras. Detta
gynnar även miljön, och hyresgästerna i huset får ett bättre
klimat med jämnare temperatur, konstaterar Tony Zotterman.
FAKTA
Projekt 1: Ombyggnad/installationer, kvarteret S:t Per
Beställare: Diligentia
Beställarens ombud: Göran Andersson
Forsens uppdrag: Biträdande projektledare och installationsledare
Ansvarig projektledare hos Forsen: Tony Zotterman
Genomförandeform: Totalentreprenad
Genomförandetid: 2011–2014
Omfattning: 32 000 kvm BTA

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

Forsen fick ett flertal nya kunder och spännande projekt, däribland projektledningen för Swedbanks nya huvudkontor i
Sundbyberg.

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.

Expansionen innebar ökade krav på rekrytering. Åtgärder vidtogs för att stärka företagets attraktionskraft som arbetsgivare. Interna satsningar så som ett talent management program har lanserats. Forsen Projekt AB har också arbetat med
utökade kontakter med universitet och högskolor.

Forsen Projekt AB är en av de ledande aktörerna i Stockholm.
Forsen Projekt AB har kontor i Stockholm (HK), Uppsala,
Malmö och Södertälje. Bolagets kunder är främst fastighetsägare, både kommersiella och offentliga, samt större hyresgäster och hotell. Bolaget hade vid årsskiftet 124 anställda.
Forsen Projekt AB:s största affärsområden är framför allt
Husbyggnad och Anläggning.
Forsen Projekt AB lägger stor vikt på att skapa en jämn
ålders- och könsfördelning. Utmärkande för företaget är också
de mycket engagerade och välutbildade medarbetarna.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
och efter dess slut

Vid årsskiftet lanserades Forsen Projekt ABs nya hemsida som
ett led i en utökad satsning på att stärka varumärket och
kännedomen om företaget.
Forsen Projekt AB har fortsatt arbeta aktivt med sitt kvalitetsarbete och företagets DNV certifiering förlängdes.
I juni 2011 valdes styrelsemedlemmen Kia Orback Petterson
till styrelseordförande i Forsen Projekt AB. Dessutom valdes
Charlotta Wikström och Catarina Fritz in som styrelsemedlemmar.
I december tillträdde vice vd Bengt Johansson som tf verkställande direktör efter Jan Thelander. Bengt Johansson blev
ordinarie vd i februari 2012.

Forsen Projekts omsättning ökade under 2011 från 142,8
miljoner till 177,2 miljoner kronor.

Resultat och ställning
Översikt (Tkr)

2011

2010

2009

2008

177 158

142 761

156 028

169 871

Resultat efter finansiella poster

18 335

12 383

20 955

21 574

Balansomslutning

71 325

59 247

76 200

72 181

Soliditet

32,5%

30,7%

31,2%

30,5%

124

118

124

117

Nettoomsättning

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

12 848 131

Årets vinst

5 185 141
Kronor

18 033 272

FAKTA
Projekt 2: Klimatåtgärder Drottninggatan 1 (Skandiahuset)
Beställare: Diligentia
Beställarens ombud: Göran Andersson
Forsens uppdrag: Projekt- och projekteringsledning samt
klimatutredning
Ansvarig projektledare hos Forsen: Tony Zotterman
Genomförandetid: 2011–2014
Omfattning: 7 300 kvm BTA

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
till aktieägarna utdelas

5 000 000

i ny räkning överförs

13 033 272
Kronor

18 033 272
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RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING

Not

2011-01-01–

2010-01-01–

2011-12-31–

2010-12-31–

177 157 539

142 760 914

177 157 539

142 760 914

Rörelsens intäkter

Not

2011-12-31

2010-12-31

Tillgångar

Nettoomsättning

Anläggningstillgångar

6

Materiella anläggningstillgångar

7

Inventarier

Rörelsens kostnader
Underkonsulter

-28 521 734

-20 263 170
Summa anläggningstillgångar

0

273 189

0

273 189

0

273 189

Övriga externa kostnader

1

-23 771 263

-19 935 714

Personalkostnader

1

-106 506 798

-90 802 106

2

-273 189

-96 985

-159 072 624

-131 097 975

18 084 915

11 662 939

Ränteintäkter och liknande resultatposter

261 409

740 463

Kundfordringar

Räntekostnader

-11 272

-20 664

Fordringar hos koncernföretag

250 137

719 799

Fordringar hos intresseföretag

0

500 000

18 335 052

12 382 738

Skattefordringar

0

2 943 512

-9 778 516

-11 700 000

8 556 536

682 738

Omsättningstillgångar

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat

3

Resultat från finansiella investeringar

Varulager m.m.
Pågående arbeten för annans räkning

8

1 070 073
1 070 073

23 326 168

24 584 615

0

3 752 308

Kortfristiga fordringar

Resultat efter finansiella poster

Övriga fordringar
Bokslutsdispositioner

0
0

4

Resultat före skatt

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9

732 756

1 374 364

17 755 322

14 877 017

41 814 246

48 031 816

Skatt på årets resultat

5

-3 371 395

-565 848

Kassa och bank

29 510 594

9 871 471

Årets resultat

5

5 185 141

116 890

Summa omsättningstillgångar

71 324 840

58 973 360

Summa tillgångar

71 324 840

59 246 549

Eget kapital och skulder
Eget kapital

10

Bundet eget kapital
Aktiekapital (2 500 aktier)

250 000

Reservfond

250 000

50 000

50 000

300 000

300 000

12 848 131

12 731 241

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

11

5 185 141

116 890

18 033 272

12 848 131

18 333 272

13 148 131

6 600 000

6 821 484

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

10 305 133

5 763 060

Skulder till koncernföretag

10 000 000

12 700 000

Aktuella skatteskulder

1 530 513

0

Övriga skulder

5 593 486

5 249 744

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18 962 436

15 564 130

Summa kortfristiga skulder

12

46 391 568

39 276 934

Summa eget kapital och skulder

71 324 840

59 246 549

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

24

13

0

0

3 000 000

3 000 000
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KASSAFLÖDESANALYS

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

2011-01-01–

2010-01-01–

2011-12-31–

2010-12-31–

18 335 052

12 382 738

273 189

96 985

18 608 241

12 479 723

1 102 630

-9 716 258

19 710 871

2 763 465

4 344 131

7 201 222

-4 415 879

-17 563 449

19 639 123

-7 598 762

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
för förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Förändring av fordringar
Minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

0

0
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

Upptagna lån

0

0

Amortering av skuld

0

0

Utbetald utdelning till moderbolaget

0

-5 000 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

-5 000 000

19 639 123

-12 598 762

9 871 471

22 470 233

29 510 594

9 871 471

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvid medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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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.

Pågående arbeten
Pågående arbeten i löpande räkning vinstavräknas i takt med
faktureringen.

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:
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.
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NOTER

NOTER

2011

2011

2010

2010

Not 1 Personalkostnader, ersättningar och arvoden
Not 2 Avskrivningar
Medelantalet anställda

Avskrivningar

Män

94

91

Inventarier

Kvinnor

30

27

Summa

124

118

273 189

96 985

273 189

96 985

0

1 000 000

Löner och andra ersättningar
Styrelsen och verkställande direktören
Övriga anställda

3 446 955

4 483 953

62 946 620

54 542 083

66 393 575

59 026 036

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernbolag
Av årets inköp avser 0 tkr (77) inköp från andra koncernbolag.
Av årets försäljning avser 0 tkr (2 913) försäljning till andra koncernbolag.

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören

630 365

350 000

Pensionskostnader övriga anställda

9 713 509

7 846 594

Not 4 Bokslutsdispositioner

Sociala avgifter enligt lag och avtal

22 979 791

20 519 678

Förändring periodiseringsfond

33 323 665

28 716 272

Upplysning om sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för kvinnor

1%

1%

Sjukfrånvaro för män

1%

1%

Sjukfrånvaro för anställda yngre än 30 år

Förändring överavskrivningar

221 484

0

Lämnat koncernbidrag

-10 000 000

-12 700 000

Summa

-9 778 516

-11 700 000

-

1%

Sjukfrånvaro för anställda mellan 30 - 49 år

1%

1%

Not 5 Skatt på årets resultat

Sjukfrånvaro för anställda äldre än 49 år

1%

1%

Aktuell skatt på årets resultat
Redovisad skattekostnad

-3 371 395

-565 848

-3 371 395

-565 848

782 293

704 792

2011-12-31

2010-12-31

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

1%

1%

Not 6 Leasingavtal

Varav långtidssjukfrånvaro

0%

4%

Under året har företagets leasingkostnader uppgått till:

Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaro
är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
Not 7 Materiella anläggningstillgångar

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

Inventarier, verktyg och installationer

anställde. Semesterledighet och tjänstledighet ingår i ordinarie arbetstid.

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Könsfördelning i företagsledningen
Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse

1 944 365

1 944 365

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 944 365

1 944 365

Ingående ackumulerade avskrivningar

-1 671 176

-1 574 191

Kvinnor

3

1

Årets avskrivningar

Män

3

6

Utgående ackumulerade avskrivningar

Kvinnor

3

1

Män

3

6

310 000

290 000

Bokfört värde

Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledningen

-273 189

-96 985

-1 944 365

-1 671 176

0

273 189

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

28

0

0

80 000

75 000

106 000

95 000

496 000

460 000
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NOTER

REVISIONSBERÄTTELSE

2011

2010

Not 8 Pågående arbeten för annans räkning
Nedlagda kostnader

0

1 070 073

Summa pågående arbeten för annans räkning

0

1 070 073

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Jag har reviderat årsredovisningen för Forsen Projekt AB för
räkenskapsåret 2011.

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror

524 882

604 049

Upplupna intäkter

15 328 367

12 925 201

1 902 073

1 347 767

17 755 322

14 877 017

Övriga poster
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Not 10 Eget kapital

Belopp vid årets ingång

Aktie-

Reserv-

Balanserad

Årets

kapital

fond

vinst

resultat

Totalt

250 000

50 000

12 731 241

116 890

13 148 131

Överföring av föregående

0

års resultat

116 890

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

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

250 000

50 000

12 848 131

-116 890

0

5 185 141

5 185 141

5 185 141

18 333 272

2011

2010

Periodiseringsfond, tax 09

4 300 000

4 300 000

Periodiseringsfond, tax 10

2 300 000

2 300 000

Not 11 Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan, maskiner

0

221 484

6 600 000

6 821 484

Semesterlöneskuld

6 925 016

6 243 670

Sociala avgifter

3 656 749

3 115 761

Upplupna löner

5 811 179

3 671 000

Övriga poster

2 569 492

2 533 699

18 962 436

15 564 130

Summa obeskattade reserver

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 13 Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser för koncernföretag
Summa ansvarsförbindelser

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

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

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Forsen Projekt AB för 2011.
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 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 inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Stockholm den 9 maj 2012
Stockholm den 9 maj 2012

Kia Orback Pettersson

Jan Ahlinder

Catarina Fritz

Håkan Undin

Bengt Johansson

Styrelseordförande

Charlotta Wikström

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 2011 och av dess finansiella
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Ulf Strauss
Auktoriserad revisor

Verkställande direktör
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STYRELSE

Kia Orback Pettersson, SO

Håkan Undin

Charlotta Wickström

Jan Ahlinder

Catarina Fritz

Bengt Johansson, VD
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