
Vem blir platschef  
när robotarna tågar in?
Ledarskapsdagen 2016 · Chalmers den 27 april

Ledarskapsdagen 2016 sätter fokus på digitaliseringen av 
byggandet när drönare och robotar blir verklighet. Vad ställer 
det för krav på ledarskap och hur styr man utvecklingen för att 
förverkliga de närmaste årens omfattande samhällsbyggande? 
Behöver framtidens byggarbetsplats köras 24/7?

Ledarskapsdagen riktar sig till alla som kommer 
att verka inom samhällsbyggnadsområdet 
under de kommande 10 åren. Du möter 
praktiker, forskare och branschorganisationer. 
Vi delar också ut utmärkelsen Guldhuset 
till en ung ledare, som medverkar med en 
presentation under dagens program.

Boka in eftermiddagen den 27 april i din 
kalender redan nu!

Läs mer och anmäl dig på CMB:s hemsida  
www.cmb-chalmers.se Maria Gårdlund på Sweco vann Guldhuset 2015



Program Ledarskapsdagen 2016
12.00  Lunchmingel

Vi inleder med lunchbuffé och mingel i RunAns foajé.

12.45  Inledning

Bengt Christensson, vd CMB, och moderator Kajsa Dahlsten, ansvarig för 
industripolitiska frågor på Västsvenska Handelskammaren, hälsar välkomna.

12.55 Vad behövs för att bygga för 1 000 miljarder?

Christian Koch, professor i byggproduktionsledning vid Avdelningen för construction 
management på Chalmers, presenterar ett beräkningsunderlag över vilken 
personalförsörjning som kommer att krävas för att klara av de kommande tjugo årens 
planerade byggnadsproduktion i Göteborgsregionen.

13.05 Ledarskap för utveckling av lärande organisationer i en   
 digitaliserad byggbransch

Linus Bille, grundare av innovationsföretaget Eicorn och digital affärsutvecklare i 
byggbranschen, ger sin bild av digitaliseringens effekter på traditionella organisationer 
och även dess effekter på oss som medarbetare och ledare.

13.35  Utveckla ledningen för att leda utvecklingen!

Är branschen redo att leda utveckling och företagen redo att utveckla ledarna för en 
digital byggproduktion? Ett estradsamtal med Annette Linton, personalchef PEAB 
Affärsområde Anläggning Norden (tbc), Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna 
Sverige, Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier, Tommy 
Lenberg, vd Byggherrarna och Joachim Hallengren, vd Bonava.

14.15  Utdelning av ledarskapsutmärkelsen Guldhuset

Joachim Hallengren, styrelseordförande CMB, delar ut Guldhuset till en ung person 
som under flera år har utmärkt sig som en framstående ledare inom samhällsbyggnad.

14.30  Guldhusvinnaren

Vinnaren av Guldhuset 2016 ger sin syn på gott ledarskap.

14.45  Fikapaus

15.20  Behövs nya yrkesroller när digital byggproduktion slår igenom?

Vad kan vi lära om nya yrkesroller från BIM-utvecklingen i projektering och planering? 
Är vi beredda att ha roboten som arbetskamrat och montör? Ger digitaliseringen 
möjlighet att producera 24/7 om vi skulle vilja det? 

Samtal kring utvecklingen med Petra Bosch, docent och avdelningschef på 
Avdelningen för Construction Management vid Chalmers, Emile Hamon, Strategi- 
och verksamhetsutvecklingschef på Veidekke Entreprenad AB, Kajsa Hessel, vd 
Projektgaranti och Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

16.00  Till foajén för avslutning, mingel och drink

16.10  Spanarna spekulerar och reflekterar

Summering med Staffan Åkerlund, chefredaktör tidningen Byggindustrin, Simon 
Grimberg, projektledare Forsen Projekt AB, Beatrice Mattson, entreprenadingenjör 
Peab, och Katharina Heinke, arbetsledare NCC Construction.
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