
 

 

 

 

Den 16 – 17 mars träffas Projektnätverk Norr i Luleå. Temat för träffen är “Samverkan mellan 
externa och interna aktörer i ett projekt”. 

Projektnätverk Norr är ett initiativ av medlemmar i Svenskt Projektforum. Tanken är att skapa 
och bedriva ett projektnätverk för de som arbetar med projekt i norra Sverige och anordna 
träffar i Kiruna och Luleå några gånger per år. På träffarna delar vi erfarenheter med varandra 
i form av seminarier och workshops. Du är välkommen att vara med första gången utan att 
vara medlem. 

Anmälas görs via Projektforums hemsida. Länk: http://projektforum.se/events/natverk-norr/ 

  



 

 

 

PROGRAM 

Torsdag 16 mars 

17.00 – 18.30 Studiebesök projekt Kronan – Ny stadsdel i Luleå 

"Kronan - en ny stadsdel, en naturstad", är den nya del av 
Luleå som växer sig allt större. Redan idag bor det ca 1500 
personer inom Kronan och när området är fullt utbyggt 
kommer det att bo 7000 lulebor på området. Jenny Axberg, 
projektledare för projekt Kronan berättar om utvecklingen av 
Luleås nya hållbara stadsdel och vad som händer inom 
projektet just nu. 

Jenny Axberg är ny inom Luleå kommun som huvudprojektledare för projekt 
Kronan. De senaste sju åren har hon tjänstgjort inom teknikkonsultbranschen 
i olika chefsroller. Dessförinnan har hon jobbat som projektledare på 
Trafikverket med väginvesteringsprojekt samt inom miljöområdet. 

 

 

 

Plats: Projektkontoret på 
Kronan, se beskrivning till 
vänster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.30 – 21.00 Drop-in och mingel 

Vi träffas under enkla former för att lära känna varandra samt tar en bit mat eller bara något 
att dricka. 

Plats: Skybar Clarion Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå. 



 

 

 

Fredag 17 mars 

Projektnätverksträff med temat: Samverkan mellan interna och 
externa aktörer i ett projekt 
Plats: Sweco, Västra Varvsgatan 12, Luleå. 

08.00 – 08.30 Drop-in och mingel 

08.30 – 09.00  Välkommen till Projektnätverk Norr 

Ulrika Backeström är projektsamordnare vid Region Norrbotten och 
nätverksledare för Projektnätverk Norr. 

 

 

Nya miljöer skapar dynamik på Sweco! 

Patrik Callgren är gruppchef på Sweco Management där han arbetar med 
olika typer av infrastrukturprojekt. Patrik kommer att berätta om utmaningar 
de upplevt vid skapandet av Swecos nya kontorslandskap samt hur 
samverkan och dialog med personalen genomfördes. 

Patrik är certifierad projektledare IPMA nivå C och har erfarenheter från 
ökad samverkan och erfarenhetsåterföringsprocesser, vilket han också 
kommer att berätta om. 

09.00 – 10.00 Utökad samverkan – Är beställaren eller entreprenören 
vinnaren? 

Jesper Klefsjö är chef för avdelningen Investering vid Stadsbyggnads-
förvaltningen i Luleå kommun. Avdelningen utgör ett stöd i förvaltningen och 
ansvarar för genomförande av Luleå kommuns bygg- och 
anläggningsprojekt. Jesper kommer att berätta om erfarenheter av att driva 
projekt i utökad samverkan, upphandlingsprocessen vid utökad samverkan 
samt delge sin syn på varför en del projekt blir mer framgångsrika än andra.  

Jesper har nästan 20 års erfarenhet inom anläggningsbranschen. Innan nuvarande anställning 
var han projektledare och chef för ett av Norrlands största anläggningsprojekt, Umeåprojektet, 
som pågick under tre år med en budget på 2 miljarder kronor. 



 

 

 

10.00 – 10.15 Kaffe 

10.15 – 12.00 Workshop – Samverkan mellan interna och externa 
aktörer i ett projekt 

Fredrik Backlund är universitetslektor vid Luleå tekniska universitet, där han 
arbetar med utbildning och forskning inom process- och projektledning, med 
fokus på ständiga förbättringar. 

 

 

12.00 – 12.30 Summering och avslutning 

12.30 – 13.30 Gemensam lunch 

Svenskt Projektforum och Projektnätverk Norr bjuder på lunch på Bergströmska gården, 
Rådstugatan 7, Luleå. 

 


