
Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Workshop  

Asset management
5 september 2019 i Stockholm

• Ledarskap
• Förvaltning
• Finansiering

Anmäl dig nu!
Klicka här

Denna workshops arrangeras av Föreningens Sveriges Stadsbyggare i samarbete med Ramboll.

https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/88721


09.30 Samling och kaffe 
 Värd för workshopen är Ramboll
09.50 Inledning 

Bo Bäckström, moderator. Internationell sam-
ordnare på föreningen Sveriges Stadsbyggare
Lars Johansson, moderator. Hållbarhetsledare 
Ramboll och ledamot Internationella utskottet 
föreningen Sveriges Stadsbyggare

10.00 Asset Management i Australien och Nya  
 Zeeland (Via länk på engelska)
 Chris Champion, Director International, 
  Institute of Public Works Engineering  
 Australasia. Secretary General, International  
 Federation of Municipal Engineering. 
10.30 Asset management i Helsingfors  
 (på engelska) 
 Virpi Vertainen, Utvecklingschef  
 Helsingfors Stad

Torsdag 5 september

Samhällets funktion är beroende av bra infrastruk-
tur i form av vägar, parker, ledningar för el vatten och 
avlopp, fjärrvärme, telekom med mera, men även av 
byggnader i form av skolor och daghem med flera.  
Huvuddelen ägs av offentliga aktörer. Emellertid är 
ofta infrastrukturen ansträngd. En orsak är mer extrem 
väderlek som leder till skador, bristande funktion och 
stora kostnader för återställning. En annan är under-
finansiering på grund av de prioriteringar som måste 
göras. En tredje orsak är medborgarnas förändrade 
krav och preferenser. Att långsiktigt säkra invånarnas 
tillgång till bra hållbar  

offentligt ägd infastruktur kräver ett systematiskt arbete 
omfattande:
• Ledarskap och styrning 
• Hantering av tillgångarna (drift och underhåll)
• Finansiering/ekonomisk planering.
Metoder för detta arbete brukar kallas Asset  
Management (AM).

Under denna workshop får du en internationell utblick 
över AM och dess förutsättningar för att tillämpas 
i Sverige samt möjlighet till erfarenhetsutbyte och 
diskussion.

11.00 Framtidens Asset Management?
Peter Ekdal, Director and R&D Manager Asset 
Management Ramboll

11.30 Asset management något för Sverige?   
 Förstudie (via länk) 

Hans Lind, Professor i fastighetsekonomi, 
tidigare vid KTH

12.00 Professional certificate in Asset  
 management. 

Erfarenheter från kursdeltagare från Ekerö  
och Skellefteå

12.30 LUNCH 
Ramboll

13.00 Diskussion och erfarenhetsutbyte 
Alla

14.15 ca Avslutning, kaffe  
 

Tid och plats
Den 5 september 2019 i Stockholm, Ramboll,  
Krukmakargatan 21. Seminariet börjar klockan 09:30 
med registrering och avslutas ca klockan 14:30. 

Avgift
Medlemmar: 1400 kr ex moms
Icke medlemmar: 1800 kr ex moms

Vill Du bli medlem? Bli medlem på  
www.sverigesstadsbyggare.se först och gå sen vidare 
med din anmälan till kursen.

Anmälan
Anmälan görs online senast den 30 augusti 2019.
För att komma till anmälningslänken, klicka här eller 
gå in på www.sverigesstadsbyggare.se

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura som 
skickas av SKL Fastigheter och Service AB.

Avanmälan
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan 
person. Avanmälan måste ske skriftlig per e-post till 
SKL FS Konferens, konferens@sklfs.se.

Information
Frågor om seminariets innehåll besvaras av: Bo  
Bäckström, e-post: boegbackstrom@gmail.com. 

Övrig information: SKL FS Konferens, tfn 08-452 75 00, 
konferens@sklfs.se

Allmän information

Välkommen med Din anmälan!
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