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Ett steg närmare
fossilfria transporter
DET ÄR GLÄDJANDE att kunna presentera ett
nytt nummer av vår tidning där vi fokuserar
på ny teknik och framtida utmaningar. Du
kan läsa om en unik testbana för självkörande
fordon, Trafikverkets planering för utbyggnad av
elvägar samt pågående testverksamhet av en
elväg i Lund. Vi hade i föregående nummer hållbarhet som tema och det är också en röd tråd
mellan ny teknik som elvägar och hållbarhet.
MED ELVÄGAR KAN vi ta oss ett steg närmare
fossilfria transporter. Elvägar är en lösning med
hög potential som nyttjar befintlig väginfrastruktur. Cirka 25 % av vägtrafikens koldioxidutsläpp kommer från den tunga trafiken. Så
gott som alla tunga fordon har en dieselmotor
och majoriteten drivs av fossila bränslen.

SOM ETT RÄKNEEXEMPEL kan vi förenklat
säga, om fem procent av det statliga vägnätet
(cirka 500 mil) elektrifieras så skulle det vid
full övergång till elektrifierad drift innebära en
minskning av de fossila utsläppen med 50 %
från tunga fordon.
FÖR ATT STÄLLA om till ett fossilfritt transportsystem kommer det att kräva en mångfald av
lösningar inom alla trafikslag. Det måste bli en
styrning av transporter och beteenden till mindre miljöbelastande trafikslag, som till exempel
cykel och järnväg. Samtidigt måste det finnas
förutsättningar och incitament för bland annat
delade transporter, effektiv transportplanering
och smart samhällsplanering.
Om Trafikverkets projekt fortskrider enligt
plan, samt att testprojekt typ elvägen i Lund
faller väl ut, så kommer det sannolikt att finnas
ett antal mil elvägar inom en nära framtid.
VI BEKLAGAR ATT vi på grund av GDPR haft
vissa problem att distribuera årets två första
nummer av vår tidning. Glädjande är ändå
att du kan läsa Vägmästaren på vår hemsida
https://fsv.se som blädderbar tidning och även
i separata artiklar.
HAR DU TIPS eller idéer på vad du vill läsa om
och vad vi ska ta upp i vår tidning är du varmt
välkommen att kontakta projektledare Daniel
Abenius via daniel.abenius@roxx.se
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OKQ8 bygger upp
ett nätverk för elbilar
I oktober ska man kunna börja ladda elbilar
hos OKQ8 i ett rikstäckande nätverk, som
kommer att ge 800 laddplatser på 300
stationer i Sverige.
Omställningen för att nå klimatmålen gör att OKQ8 prioriterar
ett rikstäckande nätverk för supersnabbladdning för elbilar.
Utbyggnaden sker tillsammans med Skellefteå Kraft. De första
laddplatserna ska etableras på två OKQ8-stationer i Stockholmsområdet, där en tredjedel av de svenska elbilarna finns. Ytterligare sex stationer längs de större europavägarna får inledningsvis också laddplatser. Skellefteå Kraft sköter utbyggnaden och
levererar 100 procent förnybar el till supersnabbladdarna. Målet
är minst 400 stationer med minst 1 100 laddpunkter på OKQ8
i Sverige och Q8 Danmark till 2026. n

INFRASTRUKTUR

Historiskt få omkomna
i vägtrafiken 2020

Foto: Reederie Deymann

Ett positivt resultat för 2020 var historiskt få
omkomna i vägtrafikolyckor. Antalet var 204
och är det lägsta som någonsin uppmätts i
den officiella statistiken. 60 procent av de
omkomna förolyckades när de färdades i per
sonbil eller lastbil. Bland oskyddade trafikanter
var de omkomna främst motorcyklister, gående
och cyklister. Ingen har omkommit i buss
under de senaste tre åren. n
Foto: Kristoffer Källström

Lastfartyg i skärgården
ersätter 1 000 lastbilar
En ny farled för containerfartyg mellan Norvik, norr om Nynäshamn,
och Västerås hamn ersätter cirka 1 000 lastbilstransporter per vecka.
På rekordtid har Sjöfartsverket säkerställt leden
som är godkänd för 110 meter långa containerfartyg. Sedan containerterminalen i Frihamnen
i Stockholm stängde har trafiken till Stockholm
och Mälardalen i stället gått till hamnen i
Norvik. Eftersom det är mindre vägar som blir
hårt belastade av tung trafik från hamnen är
lösningen inte optimal.
När ett rederi förra året önskade transportera gods med IVV-fartyg från Norvik fick
Sjöfartsverket utreda frågan och resultatet är
nu den nya farleden.
I Europa är så kallade Inre vattenvägar (IVV),

eller inlandssjöfart, vanligt förekommande och
står för en stor del av godstransporterna. Det
är containerfartyg som stilla flyter fram i lugna
farvatten. Sverige har inte haft sådan trafik
tidigare.
Leden för containerfartyg går söderut från
Norvik genom skärgården och sedan in mot
Södertälje kanal och Mälardalen. Vinsterna
är att väginfrastrukturen avlastas och främjar
miljön. Fartygen ska gå mellan Norvik och
Västerås hamn med två avgångar i veckan,
vilket ersätter cirka 1 000 lastbilstransporter
per vecka. Farleden invigdes i maj i år. n

Godstransporterna på
järnväg klarade pandemin

Foto: Trafikverket

Restriktioner kopplade till coronapandemin
medförde en kraftig nedgång för resor med
järnväg, spårväg och tunnelbana under 2020.
Godstransporterna på järnväg påverkades
däremot inte, nivån för transporterat gods
är i paritet med 2019. Officiell statistik från
Trafikanalys visar att godstransporter på järn
väg har klarat pandemins utmaningar bättre
än persontrafiken. Under 2020 genomfördes
509 miljoner resor med järnväg, spårväg och
tunnelbana, en minskning med 37 procent
jämfört med 2019. Senast så få personresor
genomfördes var år 2000. n

Foto: Peab

Södra Sveriges största ekodukt
DOVHJORTAR, RÅDJUR OCH vildsvin är flitiga
användare av södra Sveriges ekodukt över E65
i Skåne.
Ekodukten har varit i bruk sedan våren
2019. En utvärdering visar att den är frekvent använd av bland dovhjortar, rådjur och
vildsvin. Ett forskarteam har med hjälp av
rörelseaktiverade kameror följt djurens
användning av bron och hur de beter sig.
– Det är glädjande och se att ekodukten
fungerar som tänkt. Den dämpar barriärpåverkan från väg E65 för de klövviltsarter som
förekommer i landskapet. Djuren hittar dit,
nyttjar den frekvent och dessutom upplevs det

som att de känner sig trygga när de passerar
över ekodukten, säger Annelie Rossander, miljöspecialist på Trafikverket i Region syd.
För två år sedan gjorde Trafikverket även
viltåtgärder på väg 108 mellan Svedala och
Staffanstorp. Bland annat har viltstängsel och en
planpassage anlagts så att djuren tryggt kan
ta sig över vägen. Vid planpassager finns system
som varnar trafikanterna för att vilt befinner sig
på eller i närheten av vägen. Även här är det
främst rådjur, vildsvin och dovhjortar som passerar över vägen. Än är det för tidigt att dra
några slutsatser om dessa åtgärder har minskat
antalet viltolyckor, det kräver en längre studie.n

ECO-Asfalt i hela Sverige
Samtliga fasta produktionsanläggningar hos
Peab Asfalt kan nu erbjuda ECO-Asfalt i hela
Sverige. Inför starten av årets asfaltssäsong har
slutligen asfaltverken i Sundsvall, Örnsköldsvik,
Luleå, Umeå och Boden konverterats. Peab
Asfalt har sedan 2016 kontinuerligt investerat
i att konvertera sina fasta asfaltverk till att
använda bioolja vid tillverkningsprocessen,
vilket minskar koldioxidutsläppen med mer än
50 procent. Genom att även använda retur
asfalt minskar användandet av naturresurser.
För att ytterligare minska sin miljöpåverkan
fortsätter Peab Asfalt att se över hela proces
sen, från transporter till utläggning av asfalt,
likaså att testa nya biobaserade produkter
som kan ersätta en del av det oljebaserade
bitumen som normalt används som binde
medel i asfalt. n
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Unik testbana för framtidens bilar
I Hällered utanför Borås öppnades
i april världens längsta inomhus
bana (700 meter lång och 40
meter bred) för tester av själv
körande fordon.
AstaZeros anläggning är världens första fullskaliga oberoende test- och demonstrationsmiljö för framtida trafiksäkerhet. Den nya banan,
AstaZero Dry Zone, kan jämföras med en
väldigt upplyst hangar där fokus ligger på att
testa aktiva säkerhetssystem och självkörande
teknologier för alla typer av fordon.
– På den nya banan kommer vi att kunna
bedriva avancerad forskning inom till exempel
autonom körning oberoende av ljus- och väder
förhållanden. Det är ett område med stor nytta
och potential för fordonsindustrin och hela
samhället. AstaZero skapar förutsättningar för
att Chalmers tillsammans med industrin ska
kunna delta i stora framtida forskningsprojekt,
säger Stefan Bengtsson, rektor på Chalmers.
Miljontals tester

Fordonsindustrin genomför varje år miljontals
tester. Repeterbara miljöer är en grundläggande
förutsättning för att säkerställa att testresultaten
visar rätt. Den nya miljön skapar nu förutsättningar för fordonsaktörer att genomföra tester

Fordonsindustrin genomför varje år miljontals tester. En mycket välkommen anläggning är världens
längsta bana inomhus för tester av självkörande fordon. Den öppnades i Borås tidigare i år.

dygnet runt, året om med repeterbart ljus och
underlag.
– Sverige ska fortsätta att ligga i framkant när
det gäller innovation inom transportsektorn och
med Asta Zero Dry Zone förbättrar vi förutsättningarna för fordonsindustrins omställnings
arbete ytterligare, säger Pia Sandvik, vd på RISE.

Branschen har en längre tid efterfrågat en
inomhusbana i Sverige. När pandemin slog till
och reserestriktionerna försvårade för branschen
att genomföra sina viktiga tester accelererade
behovet och planerna om den nya banan skyndades på. n

Busstrafik på elväg i Lund
Foto: Elonroad

I Lund testas nu en elväg som gör
det möjligt för elfordon att ladda
sina batterier under färd.
På teststräckan rullar en specialanpassad buss
som drivs av den nya tekniken. Kraftringen
har byggt en station som förser den kilometerlånga elvägen längs Getingevägen med ström.
På sikt är tanken att integrera laddskenorna med
den teknik som används för att styra autonoma
fordon. Sensorer som finns inbyggda i skenorna kan i framtiden varna för köbildning,
olyckor eller föremål på vägen.
Kraftringen är en del av det unika projektet
EVolution Road som löper under tre år.
− Vi vill bidra till utvecklingen mot ett fossil
fritt samhälle genom att stötta företag som tar
fram smarta lösningar, säger Håkan Skarrie,
affärsutvecklare på Kraftringen.
Mretallskenor i vägbanan

Tekniken har utvecklats av innovationsbolaget
Elonroad tillsammans med Lunds tekniska hög
skola. I vägbanan finns metallskenor och smart
teknik som ligger till grund för framtidens
självkörande bilar. Sensorer mäter energiåtgång,
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I Lund testas elväg med konduktiv laddning av el från vägen. Det innebär att energin överförs till
fordonet från en laddskena i vägen.

temperatur och skakningar. Laddskenor gör
att batterierna på elfordon automatiskt kan
ladda både när de kör och står stilla. Tekniken

bygger på så kallad konduktiv strömöverföring,
där en avtagare eller pick-up under fordonet
får direktkontakt med vägens laddskena. n
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Foto: Astra Zero

Foto: Elin Gårdestig; Trafikverket

Centralt läge
för elvägar
Örebroregionen har blivit ett
nav för logistiketableringar,
både nationellt och internatio
nellt, mycket tack vare sitt
centrala läge i Sverige. Läget
väger därför tungt för en stor
skalig utbyggnad av elvägar,
anser Trafikverket.

Trafikverket studerar olika tekniker för framtida elvägar. Ett av alternativen är konduktiv teknik
med kontaktledning i luften ovanför fordonen.

Sveriges första elväg byggs
mellan Hallsberg och Örebro
På en cirka 21 km lång vägsträcka på E20 mellan Hallsberg
och Örebro ska Sveriges första permanenta elväg byggas.
– Målet är att trafiken ska börja rulla på elvägen i slutet av
2025, säger Roger Ullström, projektledare för elvägspiloten.
pilot med elväg på E20, en sträcka på drygt
två mil med elektrifiering i båda riktningarna,
och att testa hela systemet med elväg fullt ut.
– Det är ett spännande projekt, där målet är
att i slutet av 2025 vara klara med produktionen och ha elvägen på plats. Arbetet pågår för
att skapa förutsättningar, val av tekniklösning
och formulera krav i upphandlingen för elväg
för att få den produkt vi vill ha, säger Roger.
– Fokus ligger på tung trafik där energibehovet är stort och där det finns en fördel att
kunna förflytta sig och samtidigt ladda dynamiskt under färd.

Testar tekniklösningar

Sverige i framkant

Elväg innebär att fordon, primärt lastbilar, kan
ladda elkraft dynamiskt under färd.
– Vi har valt ut fyra demonstrationsprojekt. År 2016–2020 testade vi en lösning med
traditionell kontaktledning i Sandviken. Vid
Arlanda har vi 2018–2021 provat att använda
en skena i vägbanan. I Lund pågår en variant
med en annan typ av skena som överför el till
fordonen. På Gotland har vi ett projekt där vi
testar induktiv teknik, trådlös överföring av el
från väg till fordon, säger Roger och fortsätter:
– Det är kunskapsinhämtande projekt för
att testa och lära oss mer om olika tekniklösningar, såväl konduktiv som induktiv teknik.

Elvägar men också stationära laddstolpar är
lösningar man nu tittar på.
– Jag kan tänka mig att det på sikt mycket
väl blir en kombination av elvägar och ladd
infrastruktur för stationär laddning. Teknik
utvecklingen går väldigt snabbt och det blir
spännande att se var hela utbyggnaden tar
vägen. Det gäller att jobba på bred front med
ett öppet sinne för den teknikutveckling som
nu sker, säger Roger.
Hur ligger Sverige i förhållande till andra
länder inom detta område?
– Sverige ligger i framkant och har en bra
position i startfältet för att bidra till ett fossil
oberoende transportsystem, säger Roger.
På lång sikt föreslår Trafikverket en utbyggnad som ska omfatta 2 400 kilometer elväg
till 2037, där de mest trafikerade stråken i
landet prioriteras. n

Fokus på tung trafik

På E20, mellan Hallsberg och Örebro, kommer vi att få se Sveriges första elväg.
– Trafikverket har beslutat att genomföra en

Klimatsmarta transporter

Det finns en samsyn mellan Trafikverket
och Region Örebro om att transportera
godset på ett klimatsmart sätt. Trafikverket
ser att ett flertal företag använder E20 mellan Örebro och Hallsberg för en stor del av
sina transporter, vilket ger goda förutsättningar för att piloten för elväg ska realisera
förväntade resultat.
Ser på olika tekniker

Arbetet och planeringen för elväg, inklusive
val av teknik, pågår. Trafikverkets Program
Elektrifiering för tunga transporter studerar
fyra huvudtekniker. Alternativen är konduktiv teknik med kontaktledning i luften ovanför fordonen, två varianter av
konduktiv teknik med strömskena förlagd i
asfalten, samt induktiv teknik med matnings
enhet i vägkroppen under asfalten. n
Foto: Nina Granzell

Roger Ullström är seniorrådgivare på Trafik
verket och arbetar med utveckling av elvägar.
– Vi har sedan några år tillbaka kört ett antal
demonstrationsprojekt för elvägar och testat
olika tekniker för överföring av elkraft till
rörliga fordon, berättar Roger.
Trafikverket har fått uppdraget att bygga
och driftsätta minst en elväg under de närmaste
åren, genom att tillföra en befintlig väg en ny
funktion. Elvägar har stor potential att tillsammans med andra lösningar bidra i
omställningen av transportsystemet till fossiloberoende energikällor.

Örebro har historiskt varit en viktig plats
för transporter både för väg och järnväg.
Från Örebro nås en stor del av Sveriges
befolkning inom tre timmar och 60 % av
Sveriges företag ligger inom en radie på
20 mil från Hallsberg.
Detta tillsammans med en framtida till
växt inom logistikområdet kommer att leda
till ökade godsflöden och transporter mellan framför allt Hallsbergs terminal och de
nya logistikcentrumen i Örebro.

Alternativ teknik för elvägar är konduktiv
teknik med strömskena förlagd i asfalten, samt
induktiv teknik med matningsenhet i vägkroppen under asfalten.
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Nytt signalsystem
för järnväg
ERTMS (European Rail Traffic Management
System) är ett nytt signalsystem för hela
Sveriges järnväg och ett gemensamt system
för hela Europa. Systemet ersätter en sliten
anläggning, förenklar trafikledning och under
håll och underlättar på sikt tågtrafik mellan
länder i Europa. ERTMS är infört på pilot
banorna Ådals- och Botnia-, Haparandasamt Västerdalsbanan. European Rail Traffic
Management System är ett EU-gemensamt
signalsystem. Trafikverket ansvarar för infö
randet i Sverige i nära samarbete med bran
schen. ERTMS driver på digitalisering inom
järnvägen och är en förutsättning för höghas
tighetsjärnvägar och framtida automation. n

Foto: Eways

Varje eldragbil innebär en årlig utsläppsminskning med 5,6 ton koldioxid.

Först i Sverige med el-dragbilar
Helsingborg blir första hamn i Sverige med elektrifierade
dragbilar. Sedan tidigare används redan elektrifierade
personbilar i hamnen.

Laddstationer vid slotten
Statens Fastighetsverk ska verka för en hållbar
förvaltning till nytta för ägare, hyresgäster och
besökare. Ett led i det blir en satsning på ladd
stationer för elbilar. Eways vann upphandlingen
av laddstationer och tillhörande tjänster.
Målet med upphandlingen var att säkerställa
Statens Fastighetsverks behov att kunna
avropa laddstationer samt tillhörande tjänster,
samt driften av befintliga laddstationer. Statens
Fastighetsverk förvaltar slott, parker, regerings
byggnader, domstolar, teatrar och museer,
totalt cirka 3 100 byggnader samt stora mark
områden. Där ska nu elbilsförare kunna ladda
sina fordon. n

Svensk elvägsteknik i gruvor
I Australien undersöker gruvbolag om svensk
elvägsteknik kan användas för att slippa
dieselfordon och minska klimatpåverkan.
Det är en omarbetad version av elvägsteknik
från svenska bolaget Evias som ska testas.
I stället för skenor i marken monteras de i
gruvgångarnas tak. Testerna beräknas pågå
under några år. n
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Helsingborgs hamn har som mål att vara
Sveriges mest hållbara hamn 2022. Ett viktigt
steg till en helt fossilfri verksamhet blir nu de
fyra elektrifierade dragbilar, som ska frakta
containrar med gods till och från fartygen i
hamnen. Varje fordon leder till minskade
koldioxidutsläpp med 5,6 ton per år. För
utom minskad miljöpåverkan bidrar elektrifieringen även till en tystare och renare hamn

och en bättre arbetsmiljö. För laddinfrastruk
turen i hamnen, som är en mycket utmanande
miljö att elektrifiera, står ABB Electrification.
ABB har hög kompetens när det gäller
utveckling av både mjuk- och hårdvara.
I en första fas ska fyra elektrifierade drag
bilar användas i hamnen. Målet är att ha helt
fossilfria arbetsfordon år 2024. n

En av landets största laddplatser för elbilar
Väla handelsområde utanför Helsingborg kan
erbjuda sina besökare en av Sveriges största
laddplatser för laddbara personbilar. Totalt kom
mer det att finnas 154 laddstolpar, där alla typer

av laddbara bilar kan ladda batterierna i sam
band med shoppingbesöket. Utbyggnaden sker i
samverkan med laddoperatören Eways. n

INFRASTRUKTUR

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.
Foto: Kasper Dudzik

Hasselsnok fördröjer
vägbygge i Söderköping
Den fridlysta hasselsnoken försenar en förbifart på väg E22
i Söderköping. Öppningen var planerad till 2027 men skjuts
fram till sommaren 2028. I samband med planeringsarbetet
upptäcktes hasselsnok i området där trafikplats Slussporten
är tänkt att byggas. Först när hanteringen av hasselsnoken
fått en lösning kan Länsstyrelsen godkänna vägplanen.
Byggstart beräknas kunna ske 2024. n
Foto: Staffan Kyrk

Tunnel i Göteborg öppnar
Den cirka 400 meter långa Gullbergstunneln längs Götaleden i Göteborg kommer
att vara i full drift inom kort. Byggnationen som pågått sedan 2016 leder till en viktig
trafikförbättring. Tunneln är också en förutsättning för anslutningarna till och från
den nya Hisingsbron. n

835 meter långa tåg
Tänk dig nästan en kilometer långa tåg! I april provkördes ett 835 meter långt tåg mellan
Maschen i Tyskland och Malmö. Testet föll väl ut, men för att införa så långa tåg i reguljär
trafik i Sverige behövs en anpassning av regelverk. I Sverige tillåts en maximal längd på
730 meter. För infrastrukturen är kostnaderna för anpassning till längre tåg och att kunna
maximera lastkapaciteten per tåg måttliga, jämfört med att bygga fler spår. n

Foto/illustration: Trafikverket

Göteborg blir cykelvänligt
Cyklister i Göteborg kan glädja sig åt att Trafikverket har
beviljat 32 miljoner kronor i ekonomiskt stöd till åtgärder
som ska främja möjligheterna att kunna pendla med cykel.
Pengarna ska användas till att utveckla cykelstråk för pend
ling, få fler att cykla och Göteborg ska upplevas som en
cykelvänlig stad. Trafikverket har fördelat totalt 205 miljoner
kronor till projekt för säkrare cykeltrafik runtom i landet.
Arbetena i Göteborg ska genomföras under 2021-2022. n

Ska bygga två nya broar i Upplands-Bro
Ny 2+1 väg söder om Hultsfred
Väg 23/34 mellan Målilla och Hultsfred ska byggas om till
en mittseparerad väg (2+1 väg) för att öka trafiksäkerheten.
Vägen trafikeras av cirka 5 200 fordon per dygn. Svevia
utför projektet på uppdrag av Trafikverket, och arbetet
ska vara klart i slutet av 2022. Kontraktet är värt cirka
160 miljoner kronor. n

Peab har fått uppdraget att bygga två öppningsbara broar. Dels på väg 841 över Almare
stäket, på gränsen mellan Järfälla och Upplands-Bro kommuner, dels på väg 263 över
Håtunaviken vid Erikssund, på gränsen mellan Sigtuna och Upplands-Bro kommuner.
Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 204 miljoner. Nuvarande broar
har nått sin tekniska livslängd och ska ersättas med två nya broar samt åtgärder som för
bättrar trafiksäkerheten. Byggstart för broarna är planerad under hösten 2021 och total
entreprenaden ska vara färdigställd under 2024. n
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MEDLEMSSIDAN

Följ oss på; https://fsv.se,
Facebook och LinkedIn!

Utveckla din yrkesroll genom mentorskap
Det säger Petra Edström, verksamhetsutvecklare på Sveriges Ingenjörer.
– Bland våra medlemmar finns ett stort
intresse för mentorskap. Ingenjörer vill utvecklas
tillsammans med andra och ha ett erfarenhetsutbyte med andra ingenjörer.
Du får ett bollplank

Mentorskap är en effektiv och lärorik process
för att utvecklas personligt och yrkesmässigt. En
mentor är som en personlig tränare (PT) och
fungerar som ett bollplank.
– Adepten får ett eget bollplank som kan hjälpa

en framåt i sin utveckling och ge ett bredare nät
verk. Mentorn använder sin erfarenhet för att
hjälpa adepten att växa och får samtidigt själv
nya perspektiv och energi, säger Petra.
Ett mentorskap kan se olika ut beroende på
adeptens behov och önskemål.
– En mentor kan vara till hjälp i olika faser i
ingenjörskarriären, exempelvis inför första jobbet, när man vill växa i sin roll, när man är ny
som chef eller på väg att starta eget. Ett mentor
skap kan också vara omvänt, där den som har
jobbat i många år inspireras av en ung mentor
som ger nya perspektiv, säger Petra.
Når hela Sverige

Mentorsök gör det möjligt för dig att:

I Mentorsök kan medlemmar söka bland mentorer med olika kompetenser och erfarenheter.
Mentorskapet utformar sedan mentorn och
adepten tillsammans och bestämmer hur och
när de vill träffas.
– Det ska vara enkelt att hitta varandra.

•u
 tvecklas tillsammans med andra ingenjörer.
.• skapa ett mentorskap specifikt för dig.
• få digitalt stöd för ett lyckat mentorskap.
Läs mer på www.sverigesingenjorer.se/
medlemskap/mentorskap/

Foto: Pernilla Pettersson

Sveriges Ingenjörer erbjuder medlemmarna den digitala
tjänsten Mentorsök.
– Tjänsten skapar möjligheter att utvecklas i sitt yrke
och kunna komma i kontakt med andra ingenjörer.

Petra Edström, Sveriges Ingenjörer.

Genom att vi har tjänsten i digital form blir den
mer tillgänglig, det spelar ingen roll var i Sverige
man finns.
– Vi har ett 30-tal mentorer men behöver fler.
Tanken är att vem som helst som är yrkesverksam
medlem i Sveriges Ingenjörer eller pensionär och
vill dela med sig av sin kunskap och erfarenhet
kan vara mentor. Till hjälp har vi tagit fram
stödmaterial, filmer med tips och råd, en handbok och har webbinarier, avslutar Petra. n

Intresserad av att engagera dig i föreningen?
FSV kommer att ha sin förbundsstämma den
27–28 november. Förberedelserna pågår för
fullt med att ta fram förslag till ny styrelse
(ordförande, fyra ledamöter, revisor och
revisorssuppleant). Är du intresserad av att
engagera dig i styrelsen är du välkommen att

kontakta valberedningen: Jan Malmström,
jan.malmstrom@live.se, Hans Westerberg,
h.westerberg106@gmail.com eller Seval Mert,
seval.mert@sll.se.
Vill du engagera dig i sektionsarbetet kan
du kontakta FSV:s sektionsansvariga: Seval

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 medlemmarnas 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 yrkesroller.
FSV värnar om jämställdhet och kulturell
mångfald i branschen. n

Mert (Stockholm), Joel Asplund (Västerås),
Christian Larsson (Bohuslän/Göteborg),
Hans Westerberg (Östergötland) och Jan
Malmström (Småland).
Kontaktuppgifter och mycket annat finns
på vår hemsida https://fsv.se n

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

