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SAMHÄLLSBYGGNAD:
Samverkan - lösningen på branschens utmaningar?
EN KONFERENS AV PMI SWEDEN CHAPTER

Storstadsregionerna förtätas och moderniseras i hög takt. 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.
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 utmaningar i branschen och samverkan.
Under dagen kommer vi ta del av talare på ämnen såsom samverkan, upphandling, erfarenheter från verkligheten samt en
paneldebatt kring branschens utmaningar. Vi kommer erbjuda utställningsyta där företag och besökare kan mötas. Det finns
även flera tillfällen under dagen att nätverka och diskutera de frågor du brinner lite extra för. Det kommer att finnas en yta
med utställare där du kan möta och upptäcka olika spännande erbjudanden knutna till branschen.

AGENDA
08:30 – 09:00

Välkomstkaffe

09:00 – 09:15

Introduktion av moderator MATTIAS PETRÉN

09:15 – 10:15

Paneldebatt om utmaningar i branschen - SOFIA LAGERBLAD Stena Fastigheter,
STEFAN OLANDER LTH, JOHN HANE Foyen advokatfirma & KARIN ROSEN Wahlros

10:15 – 10:45

Fika och nätverka

10:45 – 11:20

STEFAN OLANDER LTH - “Samverkan/partnering i byggbranschen och dess utmaningar”

11:20 – 12:10

JOHN HANE Foyen advokatfirma - “Samverkan och hållbar upphandling”

12:10 – 13:10

Lunch

13:10 – 14:00

JÖRGEN LINDAHL ProgressLEAD - “Bygga hållbar samhällsbyggnad”

14:00 – 14:30

KLAS SKOGMAR Arkatay “Projektledarens verktygslåda”

14:30 – 15:00

KARIN ROSÉN Wahlros & JÖRGEN SENYK WSP “Samverkan - Gemensam målbild”

15:00 – 15:30

Fika och nätverka

15:30 – 16:00

HÅKAN HENMYR Skånetrafiken “Projektledning i verkligheten”

16:00 – 16:30

HENRIK SZENTES Strability “Ledarskapets paradoxer kräver reflektion”

16:30 – 16:45

Sammanfattning

16:45 – 18:00

Nätverksmingel

samhallsbyggnad.pmi-se.org

TALARE
JOHN HANE Advokat & delägare Foyen Advokatfirma
John arbetar som rådgivare åt byggherrar och entreprenörer i
stora infrastrukturprojekt. Rådgivningen omfattar ofta strategiska
frågor inför upphandling gällande hur entreprenaderna skall
paketeras och struktureras, men även upphandlings- och
entreprenadrättsliga frågor. Under Johns seminarium kommer han
förklara vad partnering egentligen innebär, reda ut frågorna om när
det passar, hur man driver sådana projekt och hur de kan bidra till
framgångsrika projekt.
HÅKAN HENMYR Projektchef Spårväg i Lund/Region Skåne
Håkan har bland annat drivit Prognos- och
Bemanningsplaneringsystem för PostNord, där han även drev
maskinupphandlings- och maskinutvecklingsprojekt, restaurering
av brevterminaler samt större nationella processförändringar.
Håkan kommer ge oss lärdomar från verkligheten, prata om
projektledare som profession, om verktyg för att lyckas, att inte
hamna i expertfällan och kraften man kan få i ett projekt genom att
utveckla människor.
SOFIA LAGERBLAD Affärsutvecklare Stena Fastigheter
Sofia är civilingenjör och civilekonom samt PMI certifierad. Hon har
15 års erfarenhet från komplexa och innovativa utvecklingsprojekt
i bygg- och fastighetsbranschen i roller som projektledare,
projektchef, projektutvecklare, verksamhetsutvecklare,
affärsutvecklare och styrelseledamot.
JÖRGEN LINDAHL Projektledare och konsult
Jörgen Lindahl har mångårig erfarenhet från Hållbara
Samhällsbyggnadsprojekt genom gruppens bolagsleveranser och
egna projekt inom både privat och offentlig sektor.

STEFAN OLANDER Docent i Byggproduktion, LTH
Stefan är engagerad i nationella och internationella forskningssamarbeten kopplade till byggprocessen. De senaste åren har
fokus legat på upphandling av byggprojekt samt forskning inom
projektledning i byggsektorn, framförallt intressenthantering och
sociala frågeställningar. Stefan kommer prata upphandling och
genomförande av byggprojekt i samverkan. Vilka utmaningar finns
och vad är nyttorna med samverkan.

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.

samhallsbyggnad.pmi-se.org

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, och sedan 10 år tillbaka som egenföretagare
tillsammans med 16 andra projektledare. Karin kommer ge er en
inblick i hur samverkansprojekt kan vara när man arbetar med
projektets bästa i fokus och har en gemensam målbild.

JÖRGEN SENYK WSP Management
Jörgen har arbetat som projektledare sedan 2002 och
hans nyckelkvalifikationer är komplex projektledning,
samverkansledning, byggledning, kontroll och besiktning,
projektadministration samt projekteringsledning. Jörgen medverkar
i tekniska kommittén TK 593 Ledningssystem för affärsrelationer i
samverkan.
KLAS SKOGMAR Arkatay
Klas är managementkonsult och utbildare inom projekt-,
program- och portföljhantering. Klas är entreprenör med
erfarenhet av att grunda och driva företag inom olika branscher.
Som metodspecialist hjälper han stora organisationer med
portföljhantering, projektledning och organisatorisk agilitet.
HENRIK SZENTES Föreläsare, konsult, forskare
Henrik är företagare och forskare inriktad på organisering,
ledarskap och kommunikation – särskilt i projektbaserade
verksamheter. Henrik driver sen 2010 eget konsultbolag och hjälper
företag och stora/komplexa projekt med samverkan, riskhantering
och organiseringsfrågor. I oktober ger han ut sin andra bok, “Utan
tvivel är chefen inte klok” (Roos & Tegnér).
MODERATOR:

MATTIAS GEORGSON PETRÉN Arkatay
Mattias har arbetat med projekt och projektledning sedan 1996.
Han har arbetat på MAX-laboratoriet och hade en projektledarroll
på Anoto under IT-boomen. Idag arbetar han som konsult med
utbildning och workshopledning. Genom åren har Mattias haft
ett stort engagemang inom PMI. Han var engagerad i den svenska
styrelsen i tio år varav tre år som ordförande. Han har även haft
internationella roller inom PMI.

I Sverige har vi 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.

