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Kommitténs uppdrag:  

Den ursprungliga visionen för YEF utvecklades på ICOLD-kongressen i Brasilia år 2009 och det första YEF-

mötet ägde rum i Luzern år 2011. Sedan dess har YEF-möten ägt rum vid varje ICOLD-möte. YEF har en 

styrgrupp som ska bestå av sju medlemmar, valda på två- eller treårsperioder.  

Kommitténs huvudmål är att skapa ett nätverk för att stimulera deltagande och engagemang hos yngre 

ingenjörer inom ICOLD, detta för att säkerställa långsiktighet och kunskapsöverföring i organisationen. YEF 

ska också vara ett forum för yngre ingenjörer att skapa kontakter med varandra och möjliggöra 

erfarenhetsutbyte. Inom ICOLD betraktas en som ung (tillhörande YEFs målgrupp) tills en fyller 40 år. Som 

ordförande för ett nationellt YEF-nätverk utgörs arbetsuppgifterna av att inspirera de yngre ingenjörerna att 

bli aktiva i så väl det nationella som det internationella nätverket för att på så vis uppnå ovanstående mål.  

Lägesrapport 2018:  

ICOLD-YEF 

Under 2018 har jag deltagit på ICOLDs kongress i Wien den 1-7 juli, vilket även innehöll ICOLD-YEF:s 

årsmöte. Ett sjuttiotal personer deltog. Idag finns det ett 26 nationella YEF-nätverk, men en behöver dock 

inte vara medlem i ett nationellt nätverk för att delta i YEF:s aktiviteter i samband med ICOLD-konferenserna. 

Vid mötet skedde val av två styrgruppsmedlemmar och styrgruppen består därmed av följande personer:   

• Priska Hiller, ordförande (Norge)  

• Amanda Sutter (USA)  

• Elias Baptista (Mozambique)  

• Tim Ivanov (Ryssland) 

• Sam Tudor (Storbritannien)  

• Leila Ouahit (Kanada)  

• Giulia Buffi (Italien)   

En stor del av mötet utgjordes av gruppdiskussioner, där vi efter intresse fick välja grupper med olika 

diskussionsteman. Nytt för i år var en inbjuden föreläsare från värdlandet, vilket var ett bra inslag tycker jag. 

Efter mötet fortsatte kvällen med middag och trevlig samvaro.   

SwedCOLD-YEF 

Antalet medlemmar i YEF-Sverige är i dagsläget 163 personer. YEF-medlemmarna Jonas Enzell och Maja 

Nordstrand fick SwedCOLDs omkostnadsbidrag för deltagande vid ICOLDs kongress i Wien. Under 2018 har 

två nätverksträffar ägt rum:  

• Träff hos WSP den 9 april – kvällen inleddes med mingel, varefter jag informerade om YEF och dess 

arbete och aktiviteter följt av att Joakim Thanke Wiberg på WSP hälsade gästerna välkomna. Därefter 

följde ett inspirerande föredrag av Patrik Bennerstedt om dimensionering av utskovsluckor. Andreas 

Halvarsson tog efter pausen vid och berättade om sitt arbete i ICOLD. Fyra exjobbare på WSP, Fanny 



Ahlberg, Anders Ivansen, Ali Higili och Haris Ribac, berättade därefter om sina spännande studier 

om möjligheter för ökad avbördning och om betongmätningar i Storfinnforsen. Efter en god middag 

avrundades kvällen med kaffe, kaka och presentation om instrumentering av Maja Nordstrand. Ca 

30 personer närvarade på träffen.  

• AW den 22 oktober – tapasmiddag och trevlig samvaro på restaurang i Stockholm. Ett tiotal personer 

närvarade på träffen. 

Kommande aktiviteter 2019:  

Under 2019 planeras deltagande på ICOLD:s årsmöte i Ottawa samt minst två nätverksträffar i SwedCOLD-

YEF. I oktober 2017 testade vi ett nytt koncept där Maria Bartsch, Manouchehr Hassanzadeh, Sam Johansson 

och Anders Söderström var inbjudna för att berätta om arbetet som ICOLD-kommittérepresentant. Jag skulle 

vilja få till ett nytt sådant tillfälle under 2019 då jag har förstått att det var uppskattat bland deltagarna. 

Till årsmötet i Wien kommer omkostnadsbidrag att delas ut till en yngre ingenjör. Ansökningarna 

administreras av mig, men jury för val av stipendiater är Maria Bartsch och Per Elvnejd.  
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