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Inbjudan till höstmöte 2017 
 

TEMA: ATT ORGANISERA OCH LEDA STORA PROJEKT 
  

Vad innebär de många och omfattande samhällsförändringarna för förutsättningarna 
att organisera och leda stora byggprojekt, och vad innebär de för konsult- och entrepre-
nadrätten i framtiden? 
  
Under mötet får vi höra föreningens förre ordförande tekn.dr. Henrik Szentes, företagare och 
forskare inriktad på stora komplexa projekt, berätta om sitt spännande forskningsprojekt och 
sina erfarenheter från många stora byggprojekt: En värld i förändring gör att stora byggprojekt 
idag måste hantera olika organisatoriska spänningar. Till exempel mellan förmåga till effektiv 
produktion idag och energi att satsa på långsiktig innovation, mellan kontroll och flexibilitet i 
relationen mellan beställare och leverantör samt mellan styrning och delegering inom en orga-
nisation. 
 
Vi får också höra Magnus Sjöberg, Stockholms Hamnar och Carina Angarth, projektchef Nor-
vik, NCC Infrastructure berätta om sina praktiska erfarenheter från just ett sådant stort pro-
jekt, Norvik i Nynäshamn. Där bygger Stockholms Hamnar en hamn för rullande gods och 
containrar som ska avlasta Stockholm och vara anpassad för att kunna ta emot de största farty-
gen som rör sig i Östersjön. Vid hamnen byggs även en järnväg som ansluter till Nynäsbanan. 
NCC spränger på landsdelen av hamnen, bygger en gång- och cykelväg och ska även inom 
kort påbörja det egna utvecklingsprojektet Norvik logistik- och företagspark som ligger 
granne med hamnen.  

 
Ja, för dig som vill lära dig mer om detta spännande område och få både ett forskarperspektiv 
och erfarenheter från ett spännande infrastrukturprojekt med stora utmaningar kan detta semi-
narium vara väldigt upplysande! 

 
Onsdagen  den 15 november 2017 

Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm 
 

__________________________________________________________________________________ 
   

PROGRAM 
 

16.00 Introduktion, information från styrelsen, ESCL (European Society of 
Construction Law) och en kort uppdatering om AB-revideringen 

 SVEFEK:s ordförande Olof Johnson (Sveriges Byggindustrier) ger en kort 
information från styrelsen, uppdatering om AB-revideringen samt modererar 
dagens diskussioner. 
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16.15  Att leda stora byggprojekt i dagens moderna samhälle 

Henrik Szentes, STRABILITY AB berättar om sin forskning och sina erfaren-
heter från organisering och ledning av stora byggprojekt. 

17.15   Paus 
  Kaffe och frukt 
 
17.30 Projekt Norvik, projektet ”XXL”   

Magnus Sjöberg, Stockholm Hamnar och Carina Angarth, NCC Infrastruc-
ture ger oss byggherrens och entreprenören perspektiv på de olika fråge-
ställningarna. Hur ska man tex. tillsammans kunna ro i land ett komplicerat 
projekt som beräknas ta 10–15 år och där enbart masshanteringen i sig san-
nolikt bara överträffas av Förbifart Stockholm.  

 
18.30 Avslutande frågor och diskussion  
 Under ledning av vår moderator. 
 
18.45 Fördrink 
 
19.00   Middag  
 Buffé i Näringslivets hus 
 
Deltagande vid hela evenemanget inkl middag: 700 kr inkl. moms 
Deltagande vid enbart seminarie är avgiftsfritt. 
Antalet deltagare är begränsat till 100. 
Anmälan om deltagande sker genom följande länk: https://forening.foreningshu-
set.se/svefek/evenemang/visa/10927-hostmote-2017 
 
Sista anmälningsdag är den 8 november 2016.  
 
För anmälan behöver du ditt medlemsnummer. Medlemsnumret hittar du på Din senast avi 
avseende medlemsavgiften alt. genom att följande länk https://forening.foreningshu-
set.se/svefek/loggain och därefter följa instruktionerna. Inloggningen förutsätter att Du har 
rätt E-postadress i vårt medlemsregister. Om Du inte vet vilken e-postadress som registrerats 
på Dig eller ännu inte har något lösenord är det bara att trycka på den gröna knappen för 
"Inget lösenord" och ange Din E-postadress.   
 
För att anmäla till hela evenemanget, dvs även middag, kryssar du i rutan under rubriken 
”Tillval”. Anmälan är bindande. Vid avbokning efter sista anmälningsdag debiteras hela av-
giften.  
 
Styrelsen hälsar varmt välkomna! 


