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LEDARE

DET KÄNNS MYCKET glädjande att vi nu äntli
gen kommer ut med ett nytt nummer av tid
ningen Vägmästaren. Vi har en utgivningsplan 
baserad på fyra nummer per år. Du ser vår 
utgivningsplan i spalten till vänster.

VI KOMMER ÄVEN att fortsätta vårt samarbete 
med företaget Utbudet. Det är en av Sveriges 
största lärarsajter som har som syfte att främja 
kommunikationen och samarbetet mellan 
skolan och näringslivet. Vi tror att vår tidning, 
utöver intressant läsning för våra medlemmar, 
också kan bidra till att skapa en attraktivitet 
för anläggningsbranschen. Det gäller såväl kom
mande infrastrukturinvesteringar som drift och 
underhåll. 

PÅ SISTA SIDAN i tidningen kan du läsa vad 
föreningen Sveriges Vägingenjörer är och vad 
vi vill att ett medlemskap i föreningen ska leda 
till. FSV är en av fyra yrkesföreningar hos 
fackförbundet Sveriges Ingenjörer. För att bli 
medlem i FSV behöver du först ha ett med
lemskap hos Sveriges Ingenjörer. 

JAG UPPSKATTAR ATT den samlade erfarenhet 
som finns hos våra medlemmar uppgår sanno
likt till en bra bit över 20 000 år – smaka på 
den erfarenheten – visst är det häftigt!

Vill du så finns möjligheten genom Sveriges 
Ingenjörer att både dela med sig och ta del av 
den erfarenheten. Sveriges Ingenjörer erbju
der dig som är medlem att ta del av tjänsten 
Mentorssök. Det är ett mentorskap på ditt 
sätt. Genom den digitala tjänsten Mentorsök 
kan du komma i kontakt med andra ingenjörer. 
Du kan vara både mentor eller adept, och som 
medlem kan du skapa en mentorsprofil eller 
söka efter en mentor som matchar dig och ditt 
mål med mentorskap. Oavsett om du är adept 
eller mentor kommer ett mentorskap att leda 
till utveckling. Gör som jag och anmäl dig 
redan idag.

HAR DU TIPS eller uppslag är det toppen om 
du skickar dem vidare till till Roxx projekt
ledare Daniel Abenius på epostadressen: 
daniel.abenius.roxx.se

Christina Eklööf, 
Ordförande FSV

”Mer än 20 000 års 
samlad erfarenhet i FSV”FÖRENINGEN SVERIGES 

VÄGINGENJÖRER
Föreningen Sveriges Vägingenjörer (FSV) är en 
fack-, yrkes- och intresse förening för tekniker 
och ingenjörer som arbetar inom infrastruk-
tursektorn. FSV är en av få föreningar som 
verkar för den yrkeskår som ansvarar för pla-
nering, projektering, byggande samt drift och 
underhåll  av väg och järnväg.

Föreningen bildades 1927 för att bevaka 
vägmästarnas ekonomiska och professionella 
intressen i samband med att vägnätet bygg-
des ut i Sverige. Sedan dess har föreningen 
spelat en aktiv roll som förhandlings- och 
samtalspartner i arbetet med att leda och 
styra utvecklingen i landet.
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Andra frågor som diskuterades var förändring 
av trafikkungörelsen för att kunna köra 80 
TEU i ett lastbilsekipage. Även konkreta mål
sättningar i stället för strävansmål gällande 
överflyttning av godstransporter från väg till 
järnväg och sjö diskuterades. 

Men framför allt ägnades mycket tid åt 
frågan om underhållsskulden. Järnvägs kom
mitténs ordförande Tomas Arvidsson, PGF 
Terminal/RailLog, liknade den accelererande 
underhållsskulden som nu uppgår till 66 mil

jarder kronor varav 43 miljarder för järnväg 
vid ”elefanten i rummet”. Det går inte längre 
att smita från den. Tomas Arvidsson underströk 
om underhållsskulden inte åtgärdas kommer 
man inte att få ut nyttor av eventuella nybygg
nationer. Skulden har byggts upp under mycket 
lång tid. Att bara frysa läget vid dagens brist
fälliga funktionalitet kräver en ökning av 
underhållsanslaget med drygt 3 miljarder per 
år jämfört med idag under tolv år, menade 
Tomas Arvidsson. n

Vad händer med underhållet av järnvägar?
Underhållsskulden för järnvägen är oroväckande. Frågan 
kom upp då Transportindustriförbundet och förbundets 
järnvägskommitté träffade Trafikutskottet.
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I Trafikverkets regeringsuppdrag bedöms en 
trafikstart för nya stambanor i sin helhet vara 
möjlig till år 2045–2050, i delar där regional
trafik finns med i alternativen till 2035–2040. 

Trafikverket redovisade den 28 februari sitt 
uppdrag, vilket utgör underlag för regeringens 
fortsatta planering och finansiering av nya stam
banor. Fyra utredningsalternativ jämförs med 
den systemutformning som utgår från Sverige
förhandlingen.  

Genomgripande förändringar 
Trafikverkets uppdrag var att redovisa ett 
järnvägssystem för nya stambanor utifrån ett 
kostnadstak om 205 miljarder kronor, samt 
uppdaterade kostnader för befintligt system. 

En slutsats i Trafikverkets redovisning för 
att klara den kostnadsramen, är att det skulle 
kräva genomgripande förändringar. Den system
utformning som utgår från Sverigeförhand lingen 
behöver då omprövas vad gäller antal stationer 
och stationslägen. Avsteg från Sverigeför hand
lingen innebär stor påverkan på den regionala 
och kommunala planeringen. 

50 miljarder dyrare
Fördjupad kunskap om det både komplexa och 
kostsamma arbetet med att dra järnvägar genom 
städer är en förklaring till att den uppdaterade 
kostnadsbedömningen nu är 50 miljarder kronor 
högre. Den tidigare bedömningen upp gick till 
230 miljarder +/ 30 miljarder i 2015års pris
nivå, vilket motsvarar 245 miljarder i 2017 års 
prisnivå. Den nya bedömningen i 2017 års 
pris nivå är alltså 295 mdkr +/ 50 miljarder.

Dagens system har utvecklats för att möta 
både nationella och regionala behov. Det finns 
en stor anläggningsmassa med spår, växlar och 
byggnadsverk. Möjligheterna är begränsade att 
ändra järnvägens geografiska sträckning och 
kunna minska antalet kostnads drivande broar 
och tunnlar. 

Kapacitetsökning ger mervärden
Södra och Västra stambanan är nationellt 
viktiga pulsådror för person och godstrafik. 
Genom att sträckorna är hårt belastade behö
ver det svenska järnvägssystemet byggas ut för 
ökad kapacitet. Trafikverket har regeringens 
uppdrag att bygga nya stambanor mellan lan
dets storstadsregioner (StockholmMalmö) 
och (Stockholm–Göteborg). Nya stambanor 
förbinder samtidigt mellanliggande regioner 
bättre med varandra och med storstäderna.

Trafikverket  konstaterar att centrala stations
lägen skapar generellt bra tillgänglighet till både 
bostads och arbetsmarknader, och bidrar till 

lokal och regional ekonomisk tillväxt. Externa 
stationslägen underlättar för korta res tider för 
fjärrtågsresenärer.

Samtliga utredningsalternativ, som Trafik
verket redovisar, tillför stora kapacitetstillskott 
i Sveriges järnvägssystem och visar att nya stam
banor gör tåget mer pålitligt för resenärer och 
näringsliv. Väsentligt kortare restider skapar nya 
möjligheter att pendla, studera och arbeta. 
Det leder även till att uppskattningsvis 2–2,5 
miljoner resor per år flyttas över från flyg till 
tåg. Fler godstransporter på järnväg möjlig
görs också när kapacitet frigörs på befintliga 
banor. n

Nya besked 
om framtida 
stambanor 
Nya stambanor i Sverige är ett omfattande och långsiktigt 
samhällsbyggnadsprojekt. Oavsett hur järnvägssystemet 
utformas kommer utbyggnaden att kosta mycket pengar 
och ta lång tid att genomföra.

Nya stambanor gör tåget mer pålitligt för resenärer och näringsliv. Upp emot 2,5 miljoner resor kan 
komma att flyttas över från flyg till tåg.
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INFRASTRUKTUR

Förutom nya vindkraftverk är även stora projekt att vänta 
där gamla verk ska bytas ut eller renoveras. 

– Vindkraftverken som byggs blir högre, större och effek
tivare, samtidigt byts gamla turbiner ut mot nya. Cirka 80 
kommuner står inför ny eller fortsatt storskalig vindkraft. 
Den förnybara energin är en motor för ytterligare närings
livsutveckling, säger Torbjörn Laxvik.

Digital affärsplattform för entreprenörer
Vindkraftcentrums uppdrag är bland annat att med utpro
vade metoder och verktyg bidra till den lokala och regionala 
nytta, som uppstår när en vindkraftpark etableras.

– I en större park handlar det om minst 150 företag från 
ett 80tal branscher. Inför ett parkbygge kan det lokala 
näringslivet inventeras och kompetensluckor fyllas genom 
investeringar och utbildningsinsatser, säger Torbjörn.

För att skapa möjligheter till affärer för lokala företag 
driver Vindkraftcentrum projektspecifika databaser. På siten 
https://vindkraft.umigo.se kan företag registrera sig och erbjuda 
sina tjänster. Projektörer eller underentreprenörer kan sedan 
söka utförare till uppdrag.

– Nu har vi även en digital affärsplattform där registrerade 
företag kring ett vindkraftsprojekt kan söka varor och tjänster 
och göra upp affärer direkt. I nuläget är cirka 500 företag 
inlagda i databasen, berättar Torbjörn.

Miljardinvesteringar 
Eftersom utbyggnaden av svensk vindkraft pågått under lång 
tid är många entreprenadföretag verksamma inom detta område.

– Jag känner till företag som haft en mycket stark utveck

ling tack vare vindkraftsprojekt, framför allt är det mycket 
anläggningsarbeten, säger Torbjörn.

Uppdragen är allt från markberedning och anläggning av 
vägar till logistik och transporter för att få fram material och 
utrustning till vindkraftparkerna.

– Felaktigt påstås det ibland att dessa projekt inte ger 
några lokala arbeten eller att projekten bara pågår under en 
kort tid. I själva verket är det miljardinvesteringar som får 
stor betydelse för många. Det finns flera exempel på kom
muner som haft en mycket stark utveckling tack vare vind
kraftsprojekten, säger Torbjörn.

Skandinaviens största vindkraftsområde 
I Lungsjön i Sollefteå kommun finns Skandinaviens största 
vindkraftsområde. Här finns nu 149 vindkraftverk och fler 
planeras.

– Lungsjön är ett imponerande exempel på hur bybornas 
engagemang och ett starkt entreprenörskap kan ge stora lokala 
fördelar. Genom konstruktiv samverkan mellan boende, pro
jektörer, entreprenörer och kommuner har vindkraftsetable
ringen lett till många mervärden för hela bygden, säger Torbjörn.

Byarna har växt och framtidstron spirar, befolkningen har 
ökat med cirka 20 procent. 24 miljoner har investerats i 
standardhöjning av vägar, som nu kan ta tung trafik året om. 
Detta främjar även skogsnäringen, genom hög tillgänglighet 
till skogsråvara året runt. Byborna har också fått tillgång till 
bredband. Sammantaget räknar man med att 240 företag 
från regionen har engagerats i vindkraftsområdet, vilket skapar 
lokala jobb, bland annat arbetar 30 personer året runt med 
driften av vindkraften i Lungsjön. n

Vindkraft skapar många jobb  
i entreprenadbranschen
Utbyggnaden av vindkraft genererar många uppdrag till entreprenadbranschen, främst 
genom anläggningsarbeten och transporter.

— Mellan 120 och 180 bolag är aktiva i en vindkraftspark, större delen är entreprenad-
företag, säger Torbjörn Laxvik, projektledare på Vindkraftcentrum.

Torbjörn Laxvik, 
projektledare på 
Vindkraftcentrum.

Entreprenadföretag och övrigt näringsliv som erbjuder tjänster till vindkrafts-
parker kan nu registrera sig i en digital affärsplattform. Vindkraftcentrum 
arbetar för att skapa möjligheter till affärer för lokala företag i vindkrafts-
projekt.

FAKTA
I slutet av 2020 
fanns i Sverige 
4 363 vindkrafts-
turbiner. Vindkrafts- 
produktionen är 
nära 30 TWh per år 
och beräknas 2024 
uppgå till mellan  
40 och 50 TWh, 
beroende på 
ytterligare till- 
komst av kontrakt 
och kapacitet. 

Källa: Svensk Vindenergi
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Långa rotorblad, maskinhus och övrig utrustning till vindkraftverken genererar  
många tunga transporter med lastbilar. Här en transport med rotorblad i 
Markbygden utanför Piteå. 
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Markarbeten och den första fasen vid byggna
tion av en vind kraftspark leder till uppdrag 
för en rad olika entreprenörer och berör 
många yrkeskategorier. Det skapar jobb för 
vägingenjör, skogsarbetare, skogsmaskinförare, 
lastbilschaufförer, grävmaskinister, dumper
förare, maskinförare vid krossningsanläggning, 
spräng experter och tekniker för utsättning av 
vägar.

Uppdragen är exempelvis att ansluta nya 
vägar till befintligt vägnät, anläggning av upp

ställningsytor för bygg och lyftmaskiner, samt 
förstärkning av befintliga vägar. Det kräver i sin 
tur även transporter av grus och krossmaterial 
till området. 

Många tunga transporter 
Vindkrafttornen, långa rotorblad, maskinhus 
och övrig utrust ning genererar många tunga 
transporter med lastbilar. Det syssel sätter 
chaufförer, transportledare och logistikexperter 
med flera.

Den mest volymkrävande delen är betong
fundamenten. Dessa eller bergförankring och 
grundförstärkningsåtgärder kan för varje vind 
kraftverk generera 50–100 transporter med 
fabriksbetong. För att bygga fundamenten krävs 
också andra maskin och materialtransporter. 
Sammantaget skapar den fasen jobb för ingen
jörer, geologer, bergsborrare, betongarbetare, 
armerare med flera.

Montage och elkraftnät
Att montera vindkraftverken på fundamenten 

generar många arbetstillfällen för exempelvis 
lyft kranförare, montörer, konsulter, tekniker, 
projektledare, hälso och säkerhets ansvariga 
samt administrativ personal. Samtidigt ska lyft
anordningar och utrust ning för montering av 
torn, maskinhus och rotorblad transporteras till 
platsen, vilket också innebär många transporter.

Elkraftnätet behöver samtidigt förstärkas. 
Vindkraftsparker ansluts till elkraftnätet via 
transformator och mätstationer. Ofta är dessa 
de allra tyngsta transporterna. n

600 meter långa kolonner
Vindkraftsleverantörerna har flaggat för att 
få köra dispenstransporter med fordonseki-
page i kolonn för att minska kostnaden. Tre 
ekipage i rad skulle då kunna innebära 600 
meter långa kolonner. Hinder att ta hänsyn 
till för dispens transporter är låg frihöjd under 
broar, smala broar och vägar, mitträcken vid 
vissa passager, cirkulationsplatser med snäva 
radier och låg bärighet med mera.
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Byggnation av vindkraftsparker på land genererar 
jobb för en rad olika entreprenörer. 

EN SÄKER LEVERANTÖR
 AV DAMMBINDNING

DIN EXPERTKONTAKT 
VI FINNS DÄR DU FINNS!

Kontakta oss för priser och  
utförlig information.

Säljavdelning: 0911-250 239
Order: 0911-250 250

www.wibax.com

Vi hjälper dig hitta det bästa saltet 
för dig och din miljö!
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Engagerar många yrkeskategorier
Vindkraftsparker på land byggs ofta i områden med ett glest 
och lågtrafikerat vägnät. Nya vägar och uppställningsplatser 
behöver byggas och befintligt vägnät kräver ofta förstärkning. 
Vindkraftsparker genererar samtidigt många transporter.
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Ny infrastruktur
Runt om i landet pågår en mängd vägbyggen och andra infrastruktursatsningar. 
Här uppmärksammar Vägmästaren ett litet axplock av vad som händer för tillfället.

De första skarpa testerna av Smartroad Gotland har nu genomförts.

100 meter under marken ska tunnelbanestationen Sofia byggas.

Hisingsbron under konstruktion, juli 2020.

Elväg på Gotland 
I början av året genomfördes tester för ElectReons trådlösa elvägssystem för elfordon 

längs en vägsträcka i Visby. Testfordonet var en 40 ton tung lastbil. Projektet redovi-

sar ett positivt utfall och stabil drift, varken snö eller is påverkade de trådlösa ladd-

ningsfunktionerna. Samverkansprojektet Smartroad Gotland, där Eitech har ansvarat 

för kvalitetssäkring och installation av elteknik, är en av fyra elvägar som Trafikverket 

låtit installera på allmänna vägar i Sverige. En utrullning av elvägar i Sverige planeras 

fram till år 2030. Beslut finns att en pilotsträcka på 25 km ska vara i drift 2025. n

Världens djupaste t-banestation 
Stockholms tunnelbanestation Sofia ska byggas 100 meter under marken. Den ska vara klar 

år 2030 och blir en av världens djupaste t-banestationer. Åtta hissar kommer att ta rese-

närerna upp och ner till plattformen. Andreas Burghauser, projektchef för nya tunnelbanan 

på Södermalm, jämfört arbetet med att spränga, borra och gräva ur alla schaktmassor med 

att bygga ett höghus fast rakt ner i marken! Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana 

leder till 12 stationer, 20 km nya spår och sker för att möta ett ökat resande. n

Höghastighetståg mellan Oslo och Göteborg
Om sju år kan vi få se höghastighetståg på landbroar mellan Oslo och Göteborg. Restiden 

är beräknad till en timma på den 28,5 mil långa sträckan som planeras. De berörda kom-

munerna i såväl Norge som Sverige planerar för en trafikstart år 2028 för järnvägen, som 

beräknas kosta 100 miljarder kronor. n

Hisingsbron på god  
väg mot invigning 
Efter flera års planering och byggnation närmar sig 

Hisingsbron över Göta älv i centrala Göteborg öppning för 

trafik. En officiell invigning är planerad till hösten. Innan dess 

ska beläggningsarbeten och linjemålning färdigställas, likaså 

montering av räcken, barriärer, belysning och kontaktlednings-

stolpar. En omläggning för kollektivtrafiken ska också göras 

genom att spår flyttas från den gamla Götaälvbron till den nya 

så att spårvagnarna kan börja trafikera Hisingsbron. Senare 

kommer man att påbörja rivningen av Götaälvbron. n
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Persontrafik på godsstråk i Skåne
I slutet av året öppnar Söderåsbanan för persontrafik, vilket 

får stor betydelse för en utveckling av pendlingstrafiken i hela 

västra Skåne. Söderåsbanan mellan Åstorp och Teckoma torp 

är 38 km lång och är en del av godsstråket genom Skåne. För 

att möjliggöra persontrafik och öka kapaciteten på Söderås-

banan, som är enkelspårig, byggs nya mötesspår i Kågeröd 

och Svalöv. Det blir även nya stationer i Billesholm, Kågeröd 

och Svalöv, samt en ny plattform i Teckomatorp. Under 

våren 2021 genomförs stora arbeten på samtliga orter n

Karta över åtgärderna längs Söderåsbanan.
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Allmänhetens betyg på väg underhållet på 
svenska vägar är knappt godkänt . Sämst är 
standarden på vägar utanför storstadsregio-
nerna. I valet att satsa mer pengar på väg -
u nderhåll eller sänkta hastigheter vill 
73 procent se mer pengar till underhåll.

Det framgår i en undersökning som Transportföretagen genom
fört, bransch och arbetsgivarorganisationen för transport näringen. 
Allmänhetens betyg på vägunder hållet hamnade på 5,3 på en 
skala 110. Enligt undersökningen är de flesta (86 procent) överens 
om att en förbättrad vägkvalitet har stor betydelse för ekonomi 
och sysselsättning utanför storstäderna. Två av fem (38 procent) 
anser att en förbättrad vägkvalitet har mycket stor betydelse.

Farbara vägar i hela landet behövs
I ett pressmeddelande säger Tina Thor sell, samhällspolitisk chef 
Transport före tagen, att mer än 8 av 10 transporter sker på väg. 
Ska hela Sverige leva behövs det farbara vägar i hela landet. Hon 
välkomnar Trafik verkets inriktningsunderlag, som har fokus på att 
vårda det befintliga vägnätet, genom satsningar på underhåll.

Ny rapport
I januari släppte Transportföretagen rapporten ”Långsiktiga effek
ter av ett under finansierat vägunderhåll”. Där framgår att under
hållsskulden kommer att öka från cirka 19 miljarder kronor idag 
till 42 miljarder år 2030 om inte ytterligare medel tillförs vägarna. 
Tina Thorsell vill se en politisk kraftsamling över parti och 
blockgränserna för ökad satsning på vägunderhåll och betonar att 
det behövs en långsiktig och finansierad underhållsplan. n

– Ska hela Sverige leva behövs det farbara vägar i hela landet, 
säger Tina Thor sell, samhällspolitisk chef Transport före tagen,

Rekordtung bro norr om Malmö
Motorvägsbron vid trafikplats Alnarp på E6/E20, norr om 

Malmö, byggs om för att möjliggöra en utbyggnad av järnvä-
gen mellan Malmö och Lund. Att riva den befintliga bron och 
ersätta den med en ny, nästan 9 000 ton tung bro är en stor 
utmaning. Den nya betongbron byggs precis intill E6 och ska 
skjutas på plats. Det är en av de tyngsta broarna som har flyttats i 
Sverige. Marken pålas för att skapa en stabil grund där den nya 
motorvägsbron ska placeras. n

Vägunderhållet får 
knappt godkänt

Effektiv dammbindning är en smart 
investering för både infrastruktur och hälsa. 
Våra grusvägar blir säkrare och behagligare 
att köra på, och kostar mindre att underhålla. 
Samtidigt minskar mängden partiklar i luften.
CC road® kalciumklorid ger dubbelt så god 
effekt som andra alternativ, och vi levererar 
alltid snabbt med stabil kvalitet i hela landet.

Ring oss gärna på 042-453 27 00 
eller läs mer på dammbindning.nu

Rätt väg för både 
ekonomi och miljö

Keep clear, keep going.

TETRA Chemicals Europe AB 
Tel 042-4532700
info@tetrachemicals.com
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Välkommen till FSV!

Föreningen verkar för en yrkeskår som 
ansvarar för planering, projektering, byg
gande, drift och underhåll av vägar och  
järnvägar. När FSV bildades 1927 var det 
främst för att bevaka vägmästarnas eko
nomiska och professionella intressen i 
samband med att vägnätet i Sverige bygg
des ut. Sedan dess har föreningen spelat 
en aktiv roll som förhandlings och sam
talspartner i arbetet med att leda och 
styra utveckling i branschen.

FSV erbjuder dig
FSV:s roll idag, som en yrkesorienterad 
intresseorganisation, är att stödja ingen
jörer och tekniker i deras yrkesroller genom 
att driva frågor som syftar till att utveckla 

kåren. Föreningen värnar om kompetens
utveckling, att ge medlemmarna möjlig
het att skaffa sig relevant kunskap för att 
kunna följa med i den snabba teknikut
vecklingen. Belysa teknikerns och ingen
jörens roll i samhället när det gäller att 
planera, bygga och underhålla infrastruk
tur, exempelvis gatunät och vägar. 

FSV erbjuder och förmedlar branschkun
skap till medlemmarna om det som hän
der och sker inom hela infrastruktursektorn. 
Detta är värdefull kunskap för såväl beställare 
som utförare. Som medlem får du informa
tion om aktuella ämnen och frågor i bran
schen, dels genom vår tidning Väg mästaren, 
dels på föreningens hemsida och i sociala 
medier som Facebook och LinkedIn. n

Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, är en fack-, yrkes- 
och intresseorganisation för tekniker och ingenjörer som 
arbetar inom infrastruktursektorn. 

MEDLEMSSIDAN

Därför är jag medlem i FSV

RENÉE BERECZ ROSÉN,
Projektledare Tekniska kontoret 
Anläggningsavdelningen,  
Danderyds kommun.

Vad ser du som främsta nytta med 
att vara medlem i FSV, vad ger det dig?
– Framför allt är det ett bra nätverk inom infrastruk-
tur och samhällsbyggnad. Jag har varit med FSV  på 
intressanta studiebesök både i Sverige och utom-
lands. Medlemmar i FSV har hållit intressanta och 
lärorika föreläsningar om de arbeten de håller på 
med. Många äldre medlemmar delar glatt med sig av 
sina erfarenheter från deras långa arbets karriär, vilket 
är både intressant och lärorikt.

Hur länge har du varit medlem i FSV?
– I tvår år.

Varför blev du medlem?
– För nätverket och gemenskapen med andra ingen-
jörer, som arbetar med utveckling av infrastruktur och 
vårt samhälle i stort.
 

CHRISTIAN LARSSON,
Maskinuthyrare, Arento, Uddevalla

Vad ser du som främsta nytta  
med att vara medlem i FSV, vad  
ger det dig?

– Det ger ett erfarenhetsutbyte med kollegor i bran-
schen, gemenskap och medlemstidningen.

Hur länge har du varit medlem i FSV?
– Sedan 1997.

Varför blev du medlem?
– Det var genom en facklig representant på arbetsplat-
sen som tipsade om medlemskap i föreningen.

FSV VILL ATT MEDLEM
SKAPET SKA LEDA TILL:
• Ökat erfarenhetsutbyte och lärande. 
• Utvidgade karriär- och jobbmöjligheter. 
•  Fördjupade kontakter med olika yrkes områden  

och kunna utveckla sitt kontaktnät.
•  Möjligheter att upptäcka nya mötesplatser och  

vara en inspirationskälla.
•  Att ingenjörer och tekniker får lön och ersättning 

efter kunskap, kompetens och prestation. 

Att vara medlem i FSV
Ett medlemskap i FSV innebär att du får ta del av alla de 
fördelar som det innebär att vara med i en förening som 
tillhör ett fackförbund, Sveriges Ingenjörer. 

FSV:s målsättning är att arbeta för med
lemmarnas bästa på olika sätt. Bland annat 
genom att skapa möjligheter att träffa 
andra i samma bransch och kunna bred

da sitt kontaktnät. Arbeta för en starkare 
yrkesidentitet i medlemmarnas olika 
yrkesroller. FSV värnar om jäm ställdhet 
och kulturell mångfald i branschen. n

Följ oss på www.fsv.se,
Facebook och LinkedIn


