
 
 

 

Hållbart byggande - 
Säkerhet och arbetsmiljö i fokus! 

Malmö, 13 april kl 15:00-17:30 
 
 

Nyckeln till effektiv riskhantering – då byts hot mot 
möjligheter! 

 
Först ut är Per Åkesson, projektledare vid FAVEO och ansvarig för 
riskhantering i projekt Citytunneln. Citytunneln var ett av 

Sveriges genom tiderna största byggprojekt och förutom att det 
blev färdigt i tid så kostade det klart mindre än budgeterat och 

var ett föredömligt projekt ur ett säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv.  
 
”Hög risk är den mest centrala gemensamma nämnaren för stora projekt. 

Olyckor, budgetöverskridanden, miljöförstöring, politiska dragkamper – tusen 
saker kan göra ett prestigeprojekt till ett mardrömsprojekt.” 

 
Per kommer att berätta om Citytunnelprojektet och hur man genom effektiv 
riskhantering lyckades uppnå ett mycket framgångsrikt projektgenomförande. Vi 

kommer att få höra om hur riskhanteringsarbetet byggdes upp och vad man ska 
tänka på för att uppnå ett framgångsrikt och förebyggande arbete med risker. 

Genom systematisk kartläggning och hantering av risker byts hot mot 
möjligheter. Per arbetar mycket med kommunikation och dialog. 
 

 
En bra arbetsmiljö är lönsam – erfarenheter från projekt 

Citytunneln 
 
Sedan tar Mikael Lundquist vid som var ansvarig funktionsledare 

för arbetsmiljö i Projekt Citytunneln.  Mikael var med under hela 
processen mellan år 1999 och 2010 och kommer dela med sig av 

många spännande episoder. Mikael kommer även att lyfta fram 
den projektledningskultur som genomsyrade hela projektet med 
gemensamma mål, mycket gott samarbete med beställare och 

entreprenörer, aktiv riskhantering och beslutsfattande på lägsta 
möjliga nivå. 

”Arbetsmiljöarbetet inom Citytunneln hade flera syften. Främst handlade det om 
att skapa en god säkerhetskultur och minimera antalet personskador när 

Citytunneln byggs. Det fanns också strategiska skäl till att driva 
arbetsmiljöfrågor. En säker arbetsmiljö minskade riskerna i projektet och bidrog 
till hög kvalité i byggandet av Citytunneln. En bra arbetsmiljö är lönsam.” 

 
Program: 

 Välkommen och introduktion till eftermiddagens program! 
 Nyckeln till effektiv riskhantering – då hot byts mot möjligheter. Per Åkesson, 

FAVEO och Citytunneln 

 En bra arbetsmiljö är lönsam. Mikael Lundquist – Citytunneln 
 Frågestund/Diskussion/Erfarenhetsutbyte 

 Mingel med dryck och tilltugg 
 
 



 
 

 

Hållbart byggande - 
Säkerhet och arbetsmiljö i fokus! 

Malmö, 13 april kl 15:00-17:30 

 

 
 

 
 

 
 
Tid och plats:  

13 april klockan 15:00-17:30 på ÅF, Hallenborgs gata 1A, Malmö.  
Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar i Säkerhetskulturnätverket, där 

medlem innebär att medlemsavgiften är betald. För icke-medlemmar och för de 
som anmäler sig men ej närvarar tar vi ut en avgift på 750 kr. 
 

Vid frågor:  
Åsa Alström Johannesson: 010-505 00 85 

Karl Söderlund, ÅF, 010 – 505 14 10 
 
Anmälan: 

Anmäl dig genom att skicka ett mail till karl.soderlund@afconsult.com, sista 
anmälningsdag är den 11 april. 

 
Vi ser fram emot en händelserik och intressant eftermiddag! 
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