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Vår mission är att skapa förutsättningar för framgångsrika och hållbara projekt, samt att etablera projektledning 
som profession. Välkommen till en heldag där vi ur ett projektperspektiv möts, diskuterar och inspireras kring 
ämnet samhällsbyggnad, med särskilt fokus på fastighet och byggnation.

Storstadsregionerna förtätas och moderniseras i hög takt och antalet projekt för satsningar inom samhällsbyggnation är fler 
än någonsin. Samhällsviktiga funktioner behöver nya lokaler, trygga och inspirerande utbildningsmiljöer behövs för att forma 
framtidens samhälle genom att ge barn och ungdomar bästa möjliga start. En åldrande befolkning, höga krav på flexibilitet 
och en snabb medicinsk utveckling ställer höga krav på hälso- och sjukvårdens fastighetsbestånd. 

Under dagen kommer vi ta del av talare på ämnen såsom samverkan, upphandling och digitalisering i branschen och det 
finns även flera tillfällen under dagen att nätverka och diskutera de frågor du brinner lite extra för. Dessutom kommer det 
finnass en utställningsyta där företag och besökare kan mötas.

AGENDA

08:30 – 09:00 Välkomstkaffe

09:00 – 09:15 Introduktion

09:15 – 10:15   TINA KARRBOM, “Projekt och hållbarhet - en dålig kombination?”

10:15 – 10:45 Fika och nätverka

10:45 – 11:45 KLAS SKOGMAR Arkatay, “Internationella standarder för projektledning”

11:45 – 12:45 Lunch 

12:45 – 13:45 KARIN ROSEN Wahlros & KARL SKÖLD Byggdialog, “Vinster med samverkan i praktiken”

13:45 – 14:00 Paus

14:00 – 15:00 JOHN HANE Foyen advokatfirma, “Partnering inom entreprenad – när, hur och varför?”

15:00 – 15:30 Fika och nätverka

15:30 – 16:30 VIKTOR DAVIDOV BIM Object, “Digitaliseringen av byggbranschen”

16:30 – 16:45 Avslut

16:45 – 18:00  Nätverksmingel

 Clarion Hotel Stockholm 
7 november 2018 

SAMHALLSBYGGNAD.PMI-SE.ORG

SAMHÄLLSBYGGNAD: 

Fastighet & byggnation
EN KONFERENS AV PMI SWEDEN CHAPTER



samhallsbyggnad.pmi-se.org

TINA KARRBOM GUSTAVSSON 
Tina Karrbom arbetar med forskning och utbildning inom 
projektkommunikation, projektorganisering, samverkan och 
upphandling. Hon har också publicerat flera artiklar, rapporter 
och böcker. Tina reflekterar kring projekt och samhällsbyggande 
på Samhällsbyggarbloggen. Utsedd till Årets kvinna i 
fastighetsbranschen 2014.

KLAS SKOGMAR Executive MBA, delägare Arkatay 
Klas är certifierad tränare inom projektledning och 
management-konsult med en omfattande bakgrund inom 
projekt, program och portföljförvaltning. Klas har varit en del 
av ISO standardisering av projektportfölj förvaltning, styrning 
och WBS, och håller regelbundet kurser och seminarier inom 
områden som PMBOK, ISO, PRINCE2 och Agile Development. 
Han är också entreprenör med erfarenhet från att grunda och 
leda företag inom olika branscher.

KARIN ROSÉN VD Wahlros Byggprojektledning AB
Karin arbetar med stora komplexa projekt i bygg- och 
fastighetsbranschen och har 30 år i yrket (från entreprenör 
till beställare och konsult) varav sju år som egenföretagare 
tillsammans med 16 andra projektledare. Karin försöker varje 
dag att få branschen att bli bättre på att använda gemensam 
kompetens och resurser genom att samverka!

KARL SKÖLD Projektchef ByggDialog
Karl arbetade första gången i ett samverkansprojekt 2011 och 
jobbar sedan 2015 uteslutande med partnering. ByggDialog är 
byggentreprenören som valt att jobba uteslutande i partnering- 

och samverkansprojekt och är en av drivkrafterna i utvecklingen 
av partnering i Sverige genom sina praktiska erfarenheter i 
projekten. 2018 omsatte ByggDialog 1 050 miljoner kr och har 
nu ca 170 anställda.

JOHN HANE Advokat och delägare i Foyen Advokatfirma
John arbetar löpande som rådgivare åt byggherrar men även 
entreprenörer i stora infrastrukturprojekt, däribland några 
av de största som nu pågår i Sverige. Rådgivningen brukar 
omfatta strategiska frågor inför upphandling gällande hur 
entreprenaderna skall paketeras och struktureras, men även 
sedvanliga upphandlings- och entreprenadrättsliga frågor 
som utformning av tilldelningskriterier, ÄTA-hantering och 
tvistelösning.

VIKTOR DAVIDOV BIMobject
Viktor har jobbat med digitaliseringen av byggbranschen i över 
8år, största delen på NCC, men är nu på bolaget BIMobject, 
som kallas för ett Spotify för byggbranschen. Han kommer 
att ge er inblick i hur digitaliseringen förändrar sättet projekt 
bedrivs i dag och hur det praktiskt och konkret går till. Vad 
vinsterna är, vilka utmaningar som finns och varför just du bör 
investera tid i att öka din kompetens inom BIM.

MODERATOR: MALIN KINDSTEDT  
VD, ägare och senior projektledare ALFRED Consulting. 
Malin har lång och bred erfarenhet som ledare inom 
fastighetsbranschen där hon haft ett flertal viktiga positioner. 
Hon drivs av att få branschen och  medarbetare att växa, bli 
bättre och effektivare och samtidigt ha roligt.

TALARE

MER INFO

Anmälan: Kostnad: 790 kr för medlem/890 kr för ickemedlem. Anmäl dig på samhällsbyggnad.pmi-se.org/Anmalan.

Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 104 60 Stockholm. T-bana Skanstull.

OM PMI

PMI grundades 1969 och är idag världens ledande 
organisation för personer som är intresserade av 
projektarbete och professionell projektledning. 

PMI representerar idag över 600 000 medlemmar i 180 
länder. Det är en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst 
obunden organisation, vars syfte är att främja och utveckla 
projektarbete och projektledning, sprida information samt 
skapa kontaktytor för frågor som rör projektarbete.

I Sverige har PMI verkat sedan januari 1998 och 
verksamheten drivs helt av volontärer.

Vi är geografiskt uppdelade i fyra områden: Nord, Öst, Väst 
och Syd. Dessa områden drivs av lokala arbetsgrupper som 
arrangerar lokalt anpassade aktiviteter och erbjuder lokala 
nätverk. För vissa intresseområden finns även möjlighet att 
delta i rikstäckande virtuella nätverk. Läs mer här.

Vi är en ekonomisk förening och medlemmarna väljer 
styrelse på årsmötet. Styrelsen består av volontärer som 
kommer från olika delar av Sverige.

http://samhallsbyggnad.pmi-se.org/Anmalan

