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LEDARE

DET ÄR GLÄDJANDE att kunna presentera ett nytt 
nummer av tidningen Vägmästaren. Tyvärr 
försenades distributionen av förra numret på 
grund av GDPR. Jag vill samtidigt uppmärk
samma alla på att tidningen även publiceras på 
vår hemsida www.fsv.se, och att vi nu lanserar 
en ny, uppdaterad hemsida med flera nya 
funktioner. Läs mer på sidan 8.

TEMAT DEN HÄR gången är hållbar utveckling. 
Hållbarhet utifrån klimatneutralitet genom 
minskade koldioxidutsläpp. Vi har alla möj
lighet att bidra till ett bättre klimat genom att 
målmedvetet arbeta för minskade utsläpp av 
koldioxid och andra växthusgaser. För att nå 
uppsatta klimatmål och minska den globala 
uppvärmningen måste ännu fler bli medvetna 

om vilket avtryck vi gör och vad vi kan göra. 
Viktiga insatser som värnar om miljön och 
leder till bättre klimatförhållanden.

VI HAR INTERVJUAT representanter för Trafik
verket, Sweco och entreprenadföretagen NCC 
och Skanska om hur de arbetar för att bli kli
matneutrala till år 2045. För att lyckas måste 
att alla i branschen hjälpas åt och bidra vid 
planering, projektering, produktion och för
valtning. Vägen dit kan dock se lite olika ut. 
Läs mer på sidan 46.

NYLIGEN PRESENTERADE HEIDELBERGCEMENT-
KONCERNEN, där Cementa ingår, den intres
santa nyheten att de avser att utveckla världens 
första klimatneutrala cementfabrik i Slite på 
Gotland. Anläggningen är planerad att drift
sättas år 2030 och fångar in uppemot 1,8 
miljoner ton koldioxid årligen, varav en ökande 
andel är biobaserade utsläpp. Det innebär att 
den fabrik som idag står för tre procent av 
Sveriges samlade utsläpp till och med kan 
skapa en kolsänka. Den teknik som kommer att 
användas är en CCSlösning (carbon capture 
and storage) där koldioxid fångas in och tran
s porteras till en permanent lagringsplats flera 
kilometer ner i berggrunden.

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

Hållbar utveckling  
är allas ansvar
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Föreningen Sveriges Vägingenjörer (FSV) är en 
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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 
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Skanska fick nyligen en tilläggsorder till den på

gående ombyggnaden av Slussen i Stockholm.

Stockholms Stads exploateringskontor och 

Skanska har kommit överens om en ny riktkost

nad för det arbete som kvarstår och tillkommit 

vid ombyggnaden. Avtalet genererar en order

ingång på 1,5 miljarder kronor, enligt ett press

meddelande från Skanska. 

Tillkommande arbeten är bland annat grund

läggning och konstruktion av byggnaden som  

kallas Mälarterrassen, samt finplanerings och 

landskapsarbeten längs Katarina vägen och Söder

malmstorg. Entreprenadtiden förlängs, bland 

annat på grund av arkeologiska utgrävningar.

Sedan tidigare genomför Skanska fyra entre

prenader vid Slussen. De omfattar själva slussen 

med tillhörande avbördningskanaler, Slussbron, 

lågbroar, kaj och förstärkningsarbeten samt arbe

ten med en handelsplats under Katarinavägen. 

Dess utom utför man stomkompletteringar för  

ett fram tida bussgarage. Skanskas arbete med 

Slussen projektet inleddes 2015 och ska vara  

färdigställt till juni 2025. n

Skanska får tilläggsorder till Slussen
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INFRASTRUKTUR

Totalt planeras 876 miljarder kronor för 
transportinfrastrukturåtgärder. Ungefär hälf
ten av pengarna, 437 miljarder, föreslår reger
ingen till utveckling av transportinfrastruk
tur. Bland annat innebär det satsningar på nya 
stambanor.

De förslag som har presenterats i proposi
tionen för kommande 12 år lägger grunden för 
den nya nationella planen. Efter att infra
strukturpropositionen har beslutats av riks
dagen fortsätter arbetet med den så kallade 
åtgärdsplaneringen. Beslut om ny nationell 
plan planeras till 2022.

Bygger Sverige starkt och hållbart
De ekonomiska ramarna föreslås ligga på 799 
miljarder kronor. Räknas även tillkommande 
banavgifter och trängselavgifter (77 miljarder 
kronor) med blir det sammanlagt 876 mil
jarder. 

Infrastrukturpropositionen kombinerar sats
ningar på underhåll av vägar och järnvägar med 
nya investeringar. Det bidrar till tillgänglig
heten, klimatarbetet, vidgade arbetsmarknads
regioner, regional utveckling, sammanhåll
ningen i landet och Sveriges konkurrenskraft.

I ett pressmeddelande från Infrastruktur
departementet framhålls att ”Framtidens 

infrastruktur – hållbara investeringar i hela 
Sverige” handlar om att både ta hand om och 
utveckla befintlig infrastruktur, samt gen om
föra nya investeringar i hela landet. 

Drift och underhåll 
Drift och underhåll av vägar och järnvägar är en 
förutsättning för att säkra den statliga trans
portinfrastrukturens funktion och tillförlit
lighet, såväl för medborgare som näringsliv.

Till vägunderhåll föreslår regeringen 197 
miljarder, en ökning med 33 miljarder. Till 
drift och underhåll av järnvägen föreslås 165 
miljarder kronor, en ökning med 40 miljarder. 

Nya stambanor 
Till utveckling av transportinfrastruktur vill 
regeringen anslå 437 miljarder kronor så att 
den gällande nationella planen kan fullföljas. 
Satsningar kan därmed ske på såväl nya stam
 banor som andra angelägna åtgärder. Rege
ringen framhåller att utbyggnaden av nya 
stam banor är viktig för att öka kapaciteten i 
järnvägsnätet, knyta landets tre storstads
regioner närmare varandra och bidra till stads
 utveckling, bostadsbyggande och större arbets
marknadsregioner. n

Röster om infrastruktur
propositionen

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE 
Stockholms Handelskammare välkomnar att 

regeringen höjer anslagen till drygt 799 miljarder, 

men betonar vikten av att pengarna satsas klokt. 

Man ser en stor risk i att anslagen äts upp av 

höghastighetstågen. Projektet om höghastighets

banor mellan storstäderna bör därför väljas bort. I 

stället bör fokus riktas på satsningar som ger 

positiva nyttor snabbt. 

Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på 

Stockholms Handelskammare gör bedömningen 

att det också saknas omkring 60 miljarder för att 

kunna genomföra alla namngivna objekt i infra

strukturplanen, när förväntade kostnadsökningar 

räknas upp. Antingen kommer ytterligare finan

siering att krävas eller finns risken att enskilda 

projekt drabbas mycket negativt eller i värsta fall 

inte blir av. n

MRF (MOTORBRANSCHENS 
RIKSFÖRBUND) 
MRF reagerar på en kraftig snedfördelning av 

resurser för underhåll och investeringar mellan 

olika trafikslag. Charlie Magnusson, ansvarig för 

opinion och samhälle på MRF, reagerar starkt och 

tycker det är mycket märkligt att regeringen väl

jer att öka underhållet av järnväg mer än på väg

nätet (40 respektive 33 miljarder). Han pekar på 

att behovet av både underhåll och investeringar i 

den väginfrastruktur som redan finns är enormt. 

Kvaliteten på såväl riksvägar som övriga delar av 

vägnätet måste bli bättre om Sverige som export

beroende land ska klara konkurrenskraften. 

Charlie Magnusson betonar att vägtrafiken domi

nerar i det svenska transportsystemet och åtta av 

tio resor går på väg. Att i det läget satsa hundra

tals miljarder på helt ny höghastighetsjärnväg är 

ingen klok prioritering. Rådet är att tänka om och 

prioritera utifrån hur människor och gods faktiskt 

transporteras, då är vägtrafiken dominerande. n

SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK
I en ledare för Svensk Kollektivtrafik uppskattar 

Lars Sandberg att regeringen har ambitionen att 

andelen resande med kollektivtrafik ska öka och 

skapa förutsättningar för det. Han vill samtidigt se 

konkreta satsningar på kollektivtrafiken, ökade 

anslag för att stärka kollektivtrafikens konkurrens

kraft, öka kollektivtrafikresandet och minska kli

matutsläppen. Satsningar som bidrar till att vidga 

människors arbetsmarknader och gör det lättare 

för företag att rekrytera personal med rätt kom

petens. Lars Sandberg uppmärksammar att kol

lektivtrafiken minskar transportsektorns klimat

utsläpp, och har sedan 2010 minskat koldioxid

utsläppen med över 600 000 ton per år. Över 

90 procent av kollektivtrafiken med buss körs nu 

med förnybara drivmedel eller el. Spårvagnarna 

och tunnelbanorna går till 100 procent på el och 

tågen drivs helt på el med undantag av några få 

banor som Trafikverket inte elektrifierat. 

Sandberg menar också att anslaget för järnvägs

underhåll bör höjas för banor som trafikeras med 

regional och pendeltågstrafik, eftersom resande 

och efterfrågan ökar mest på dessa banor. n

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Största ekonomiska ramen
någonsin för transport-
infrastrukturåtgärder
Regeringens infrastrukturproposition för planperioden 
2022–2033 är den största ekonomiska ramen någonsin. 
Till drift och underhåll av järnvägen föreslås 165 miljarder 
kronor och till underhåll av vägar 197 miljarder.

Miljö- och klimatminister Per Bolund och infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade 
den nya infrastrukturpropositionen under en digital pressträff i maj.
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Trafikverket, Sveriges största beställare av infra
strukturprojekt med en årlig beställarbudget 
på 50 miljarder kronor, började 2016 ställa 
tydliga krav på ett minskat klimatavtryck i sina 
projekt.

– Våra krav följer en trappa ner mot ett 
klimatneutralt mål, säger Sven Hunhammar 
Trafikverkets miljödirektör. Vi ställer krav på 
minskat klimatavtryck på alla projekt med en 
budget över 50 miljoner kronor, och ger också 
en bonus till entreprenörer som överträffar 
våra klimatmål.

Minskade koldioxidutsläpp
Det första projektet Trafikverket ställde kli
matkrav på var väg 44 mellan Linköping och 
Källby. En totalentreprenad med sju betong
broar, vägar, gång och cykelvägar som nu är 
färdigställt. Kravet, det första steget i Trafik
verkets trappa, var noll procents ökning av 
klimatavtrycket. En bonus gavs för upp till 10 
procents reduktion, men max 10 procent av 
kontraktsvärdet. 

Slutresultatet blev 18 procents reduktion av 
koldioxidutsläpp (CO2). Detta tack vare mins
kade mängder schakt och fyllning, optimering 
av obunden överbyggnad och beläggning, samt 

användning av biodiesel och armeringsstål med 
lägre klimatpåverkan.

Idag ställer Trafikverket högre krav och 2030 
kommer nivån att ligga på 50 procent reduk
tion av koldioxidutsläpp, jämfört med 2015. 

Stora tekniska landvinningar 
Trafikverket använder en Klimatkalkyl, ett verk
tyg som beräknar energianvändning och klimat
belastning utifrån vilka resurser som används, 
samt emissionsfaktorer (LCAdata). Det ger 
information om energianvändning och utsläpp 
från utvinning, förädling, transport och använd
ning av resurser. Trafikverket driver frågan på 
konferenser och i kontakten med kommuner 
och företag. Sven Hunhammar ser positivt på 
utvecklingen.

– Det finns ett otroligt engagemang, som kom
mer att leda till stora tekniska landvinningar.

Kräver tidigt engagemang
AnnaEmilia Joelsson är hållbarhetschef för 
Swecos infrastruktursegment. Hon ser stor 
potential i att eftersträva minskad klimatpå
verkan redan i ett tidigt skede i infrastruktur
projekt.

– Det finns en fördom att det kostar mycket 
att sänka klimatavtrycket i infrastrukturprojekt, 
säger AnnaEmilia. Det handlar ofta om att 
man likställer minskat klimatavtryck med mate
rialval. Att minska klimatpåverkan handlar om 
så mycket mer, som linjedragningar, design
val, bygga mindre, slimma konstruktioner och 
så vidare. Börjar man tidigt minska klimatpå

verkan sjunker också kostnaden parallellt.
Fokus på tekniker
AnnaEmilia pekar på att det är i teknikerna 
som åtgärderna finns, och att man behöver 
engagera alla medverkande för att uppnå 
minskad klimatpåverkan.

– Vi har ett antal verktyg för att identifiera 
vilka val som är bäst både ur ett kostnads och 
klimatperspektiv. Dessutom jobbar vi då och 
då utifrån ett tävlingsupplägg som vi kallar 
Klimatpokalen, där hela projektorganisatio
nen engageras för att minska klimatpåverkan.

Klimatförbättrad betong 
Skanska siktar sedan 2015 på att nå Sveriges 
åtagande att vara ett klimatneutralt land 2045.

– Vi har inskrivet i vår affärsplan hur vi ska 
jobba med klimatåtgärder, säger John Nyberg 
som är gruppchef Håll bara Affärer Anläggning 
på Skanska Sverige. Det är alltså inte längre 
frivilligt att arbeta med klimatförbättrande 
åtgärder, utan ett tydligt krav i alla projekt.

Skanska har den fördelen att man både till
verkar eget material, asfalt och betong, och 
samtidigt använder det i sina bygg och infra
strukturprojekt. Idag arbetar företaget bland 
annat med att framställa en klimatförbättrad 
betong, genom att ersätta cement med andra 
material exempelvis används slagg från ståltill
verkning och flygaska. 

En komplex bransch 
Skanska provar även att använda en mer kli
matvänlig asfalt. Fossilbaserat bitumen ersätts 

Nollutsläpp 2045  
– så arbetar de stora bolagen
Senast år 2045 ska Sverige ha noll 
nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären enligt regeringens 
hållbarhetsmål. Olika infrastruk-
turprojekt kan avsevärt bidra till 
minskad klimatpåverkan. 

Sven Hunhammar, miljödirektör Trafikverket

Anna-Emilia Joelsson, hållbarhetschef för Swecos infrastruktur segment.
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med biobitumen tillverkad av tallolja, samt en 
ökad andel återvunnen asfalt och biobränslen 
i tillverkningen.

– I enskilda projekt har Skanska sett att vi 
kan reducera klimatpåverkan med mer än 50 
procent, jämfört med ett traditionellt utfö
rande, säger John.

Samtidigt påpekar han att det är lång väg 
till total klimatneutralitet. 

– Det är en komplex bransch med många 
utsläppskällor, och en viss tröghet hos en del 

beslutsfattare och beställare. Men det börjar 
röra på sig. Vi ser att allt fler börjar inse vikten 
av en omställning.

Möter stort engagemang
På NCC har man anslutit sig till ”Färdplan för 
Fossilfri konkurrenskraft, Bygg och anlägg
ningssektorn” som tagits fram av Fossilfritt 
Sverige. Målen i planen har NCC arbetat in i 
sin egen Hållbarhetsstrategi.

– Vi står inför en stor omställning, säger 
Tobias Larsson, teknik och hållbarhetschef på 
NCC Infrastructure. Det är viktigt att hela 
branschen, inklusive underleverantörer är med på 
tåget och att vi öppet kan diskutera frågorna. 
Många, både inom NCC och bland våra sam
arbetspartners är väldigt engagerade.

Grön asfalt
Förutom att kontinuerligt mäta och utvärdera 
vad NCC:s verksamhet har för klimatavtryck 
och vilka förbättringar de gör, har bolaget flera 
interna projekt som syftar till att minska kli
matpåverkan. Projektet Green Asphalt syftar till 
att minska användningen av fossila bränslen, 
genom användning av träpellets, talloljebeck 
och grön el. 

Företaget arbetar på olika sätt med att åter
använda gammal asfalt. På transportsidan siktar 
NCC på att minska antalet transporter, genom 
att bland annat maximera lastkapaciteten, samt 
använda fossilfria bränslen. Man är också enga
gerade inom dynamisk laddning/elvägar inom 
ramen för eRoad/Arlanda samt på Gotland. n

Tobias Larsson, teknik och hållbarhetschef på NCC Infrastructure.

Elvy,Västtrafiks första eldrivna färja, har 
varit i trafik sedan november 2019.

John Nyberg, gruppchef Håll bara Affärer 
Anläggning på Skanska Sverige. 

Återanvänder makadam
under spårvagnsrälsen
I ett gemensamt projekt i Göteborg undersö

ker avfalls och återvinningsföretaget Renova 

Miljö samt Trafikkontoret och Göteborgs 

Spårvägar om makadam under spårvagns

rälsen kan återanvändas. Från spårarbeten i 

centrala Göteborg körs nu makadam till en 

avfallsanläggning i Landvetter för sortering 

och tvätt. Material av detta slag har tidigare 

deponerats eller använts som konstruktions

material på deponier. I ett pressmeddelande 

säger Lisa Bindgård, Miljöutredare på 

Renova Miljö som håller ihop projektet:

– Projektet pågår året ut. Vi hoppas att 

resultatet blir så bra att återanvändning av 

makadam blir permanent. Hittills ser det väl

digt lovande ut. n

Elfärja mellan  
Lysekil och Skaftö
Färjetrafiken mellan Lysekil och Skaftö elektri

fieras och blir renare och tystare. Trafikstart 

sker i december 2022 för Gunnars Båtturer & 

Charter, som kommer köra trafiken med den 

nya elfärjan. Eldrift är ett led i beställaren 

Västtrafiks målmedvetna arbete för att minska 

utsläpp och skynda på omställningen till en 

mer hållbar kollektivtrafik. Batterierna i den 

nya elfärjan kommer att laddas när färjan läg

ger till vid kajer, samt under dag och nattetid 

när färjan inte är i drift.  n

Väljer bort naturgrus
Finja Betong har som första torrbruksprodu
cent i Norden tagit ett tekniksprång genom 
skiftet från naturgrus till krossballast i produk
tionen av Finbetong och Grovbetong. Att fasa 
ut naturgrus och värna om rullstensåsarnas 
betydelse för grundvattnet har länge varit en 
stor fråga inom betongindustrin. Finja 
Betongs omställning gör att den volymmäs
sigt största produktionen vid anläggningen i 
Strängnäs sker helt utan naturgrus och i 
Hässleholm ska en helt ny fabrik byggas. n
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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

Totalt beräknas det åtgå 330 000 kubikmeter betong, vilket kan jäm
föras med att fylla halva Globen. Betongen minskar CO2utsläppen 
i projektet med 36 000 ton.

Thomas Betong, som ingår in Thomas Concrete Group, började 
2012 med försök att utveckla miljöförbättrad betong, genom att 
ersätta stora delar av cement som bindemedel med restmaterial 
från industrin, t ex flygaska och masugnsslagg. Den nya tekniken 
uppfyller de krav som Trafikverket ställer. 

 – På Trafikverket vill vi ligga i framkant när det gäller teknikut
veckling. När vi fick presenterat att man kunde använda en klimat
förbättrad betong, som också ger bibehållen kvalitet och förbättrad 
ekonomi var den klimatförbättrade betongen från Thomas Betong 
en självklarhet för oss, säger Mikael Larsson, Trafikverkets projekt
ledare för Västlänkens etapp Centralstationen. n

Byggnationen av Västlänken i Göteborg är i full 
gång och etapp Centralstationen är Sveriges 
största byggnadsprojekt någonsin med klimat-
förbättrad betong. 

Största projektet någonsin
med klimatförbättrad betong

Först i Sverige med hybridvält
Peab Asfalt har ett ständigt pågående arbete för att minska sin klimat

påverkan, och är först i Sverige med att investera i en hybridvält. En stor 

fördel är att bränsleåtgången minskar och sänker koldioxidutsläppen. 

Maskinen har en så kallad asphalt manager. Ett intelligent packnings

system känner av och meddelar när asfalten är tillräckligt packad, vilket 

leder till färre överfarter, bättre kvalitet och mindre materialåtgång. 

– Det här är en viktig pusselbit mot grönare, säkrare och smartare 

maskiner, säger Niklas Engblom, maskinansvarig, Peab Asfalt.

– Det blir allt mer fokus på miljön bland maskiner och även i kontrak

ten skärps kraven på miljöklassningen, något vi välkomnar, säger Morgan 

Johansson, arbetschef, Peab Asfalt. n
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Trafiksäkerheten ökar genom att bygga nya vägsträckor, 
asfaltera, bredda befintliga vägar, separera för mötande trafik 
samt underhåll av broar och tunnlar.

I Sverige finns cirka 10 000 mil statliga vägar och drygt 80 
procent av personresorna i transportsystemet sker med bil 
eller buss på våra vägar. Väl fungerande vägar är avgörande 
för tillgängligheten och därför är det viktigt att underhålla de 
vägar vi har.

Under sommaren genomförs omfattande arbeten när färre 
personer har arbetstider att passa, yrkestrafiken minskar och 
resultatet av arbetet blir som bäst.

ETT URVAL AV SOMMARENS VÄGARBETEN
1.  Väg 395: Vittangi–Anttis i Norrbotten, förstärkning, beläggning 

och broarbeten.
2. E45: Stormyrheden–Moskosel i Norrbotten, beläggningsarbeten.
3.  Väg 97: Notviken–Sävast i Norrbotten, mötesfri väg.
4.  Väg 364: Flurkmark–Botsmark i Västerbotten, beläggningsarbeten.
5.  E4, norr om Umeå, beläggningsarbeten och ombyggnation på 

sträckan Nydala–Sävar–LillåbronGumboda.
6.  Väg 363: Västerslätt–Tavelsjö/Sand i Västerbotten, belägg

ningsarbeten.
7.  E45: Strömsundsbron i Jämtland, byte av hängkablar.
8.  E14: Pilgrimstad–Brunflo i Jämtland, beläggningsarbeten.
9.  E4: Torsboda, (Timrå)–Fröland (Härnösand), beläggningsarbeten.
10.  Väg 83: Skansen–Kilsveden i Gävleborg, beläggningsarbeten.
11. E4: Gävle–Hudiksvall, beläggningsarbeten.
12.  Väg 70: HedemoraSäter i Dalarna, beläggningsarbeten.
13.  E4 norr om Uppsala, beläggningsarbeten berör trafikplatserna 

Björklinge och Fullerö.
14.  Väg 265: Häggvikstunneln och Norrortsleden, stora  

underhållsåtgärder.
15.  E18: Trafikplats Arninge och 500 meter i varje riktning,  

byggnation av busshållplatser och gångbro över motorvägen.
16.  E18: Stocksund–Arninge, nya breda bussfiler
17.  Väg 56: Kvicksund–Västjädra (Eskilstuna–Västerås),  

ombyggnation till mötesfri väg.
18.  E20: Härad–Hallmyra i Södermanlands län, beläggningsarbeten.
19.  E4: Ekerövägen, väg 261, nya körfält för kollektivtrafiken.
20.  Väg 222: Skurubron, trafikplats Skuru och trafikplats Björknäs. 

Ny bro över Skurusund.
21.  E4: Sille och trafikplats Påljungshage, (Nyköping), beläggnings

arbeten.
22.  Väg 35: BjörkåklaSandtorpet (Linköping–Åtvidaberg), 

ombyggnation till mötesfri väg.
23. E4: genom Jönköping, bygger nytt körfält.
24.  E6: Håby–Gläborg i Västra Götaland, beläggningsarbeten.
25.  E20: Göteborg–Götene, stor vägombyggnad.
26.  E45, E6, E20: stora arbeten utförs i centrala Göte borg och 

berör Götatunneln, Älvsborgsbron m m.
27.  E6, väg 40 östergående vid Kallebäcksmotet i Göteborg, 

sprängningsarbeten.
28.  E6: Himle–Varberg, brounderhåll.
29.  Väg 25: Boasjön–Annerstad, vägen breddas, mötessepareras 

och viltstängsel.
30.  E4: Ljungby–Toftanäs, vägen byggs om till motorväg.
31.  Väg 23: Huseby–Marklanda, vägen breddas, mötessepareras 

och viltstängsel.
32.  E6: Båstad–Ängelholm, bygger ekodukt och andra faunaåtgärder.
33.  Väg 13: förbi Assmåsa i Skåne, ombyggnad av väg.

Mer information hittar du på: www.trafikverket.se
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TÄNK PÅ!
Att hålla hastigheten och köra 
försiktigt vid trafikarbetsplatser, 
det innebär ökad säkerhet för 
dig, dina medtrafikanter och  
de som jobbar på vägarna.

Ta god tid på dig,  
vägarbeten kan göra  
att resan tar lite längre  
tid än planerat.

Sommarens vägarbeten
Sommaren innebär att Trafikverket genom-
för stora vägarbeten runtom i Sverige.Det 
handlar om att göra framtidens resor smidi-
gare och tryggare. 



Avsändare och returadress
Roxx Communication Group
Vägmästaren
Box 164
598 23 Vimmerby

Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning 
återsänds försändelsen med 
den nya adressen på baksidan 
(ej adressidan)

Välkommen till vår nya hemsida!

FSV erbjuder och förmedlar branschkun
skap till medlemmarna om det som händer 
och sker inom hela infrastruktursektorn. På 
 hemsidan har du som är medlem och är 
inloggad tillgång till olika bonusmaterial. 
Du kan läsa vår tidning Vägmästaren i sin 
helhet, likaså artiklar och reportage i vårt 
nyhetsarkiv. 

En viktig uppgift för FSV är att bevaka 
frågor om kompetensutveckling. Att ge 
med  lemmarna möjlighet att skaffa sig rele
vant kunskap för att kunna följa med i den 
snabba teknikutvecklingen. Att belysa tek
nikerns och ingenjörens roll i samhället när 
det gäller att planera, bygga och underhålla 
viktig infrastruktur. Det här är också frågor 

som kommer att belysas på vår hemsida. 
Du hittar samtidigt matnyttig information 
om FSV, hur du ansöker om ett medlem
skap, om aktiviteter som planeras och 
mycket annat.

Föreningen Sveriges Vägingenjörer har 
cirka 950 medlemmar. Majoriteten arbetar 
med vägbyggnation, drift och underhåll. 
FSV:s verksamhetsidé bygger på att tillvara
ta medlemmarnas yrkesmässiga intressen. 

Som medlem i FSV får du information 
om aktuella ämnen och frågor i branschen, 
genom vår tidning Vägmästaren, vår hem
sida och i sociala medier som Facebook och 
LinkedIn. Besök oss gärna på www.fsv.se 
och på LinkedIn. n

Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, lanserar nu en  
ny och uppdaterad hemsida.

– Vi har utvecklat flera nya funktioner och förbättringar 
för att skapa en attraktiv hemsida, säger FSV:s ordförande 
Christina Eklööf.

MEDLEMSSIDAN

Därför är jag medlem i FSV

JOEL ASPLUND,
projektledare 
Underhåll Väg, 
Trafikverket:

Vad ser du som främsta 
nytta med att vara 
 medlem i FSV, vad ger 
det dig?
– Det ger ett erfarenhets
utbyte med kollegor i 
branschen, 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.
 

HÅKAN WISS,
projektledare 
SVX Svappavaara:

Vad ser du som främsta 
nytta med att vara  
medlem i FSV, vad  ger 
det dig?
– Framför allt är det ett bra 
nätverk som ger mig kon
takter och kunskap som 
utvecklar mig i mitt yrke.

Hur länge har du varit medlem i FSV?
– Sedan början av 1990talet.

Varför blev du medlem?
– Jag har alltid sett ett medlemskap som ett sätt att 
kunna påverka min och gruppens utveckling.

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 bredda sitt 

kontaktnät. Arbeta för en starkare yrkes
identitet i medlemmarnas olika yrkes roller. 
FSV värnar om jäm ställdhet och kulturell 
mångfald i branschen. n

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


