Redovisning av svensk medverkan i ICOLDs kommittéer och arbetsgrupper
Kommitté:

Young Engineers Forum (YEF)

Förordnandeperiod:

2016-ej specificerat

Kommitténs ordförande: Priska Hiller, Norge
Svensk delegat:

Caroline Lundberg, Sweco Energuide AB, caroline.lundberg@sweco.se

Kommitténs uppdrag:
Den ursprungliga visionen för YEF utvecklades på ICOLD-kongressen i Brasilia år 2009 och det första YEFmötet 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 2017:
ICOLD-YEF
Under 2017 har jag deltagit på ICOLDs årsmöte i Prag den 2-7 juli, vilket även innehöll ICOLD-YEF:s årsmöte.
Ett femtiotal personer deltog, vilket var en lägre siffra än väntat då det tydligen var ca 120 unga ingenjörer
anmälda till konferensen. Sverige representerades av Daniel Eriksson, Gabriella Molinder, Jasmina
Toromanovic, Ingrid Silva, Lisa Broberg, Finn Midböe, Rikard Hellgren, Richard Malm och undertecknad.
Mötet inleddes med en presentation av YEF. Idag finns det 18 nationella YEF-nätverk, men en behöver dock
inte vara medlem i ett nationellt nätverk för att delta i YEF:s aktiviteter i samband med årsmötet. Sedan förra
mötet har Rumänien och Albanien initierat nationella nätverk. Vid mötet skedde val av tre
styrgruppsmedlemmar. Ingen representant från Österrike, nästa års värdland, ställde upp i valet men
styrgruppen tycker ändå att de har bra kontakt med organisationsstaben och anser att det kommer att fungera
bra ändå. Styrgruppen består därmed av följande personer:
•

Priska Hiller, ordförande (Norge) 2016-2019

•

Amanda Sutter (USA) 2016-2019

•

Elias Baptista (Mozambique) 2016-2019

•

Tim Ivanov (Ryssland) 2015-2018

•

Sam Tudor (Storbritannien) 2017-2020

•

Leila Ouahit (Kanada) 2017-2020

•

Milan Zukal (Tjeckien) 2017-2018

En stor del av mötet utgjordes av gruppdiskussioner, där vi efter intresse fick välja grupper med olika
diskussionsteman. Jag satt i gruppen med diskussionstemat Nationella YEF-nätverk. Där diskuterades bl.a.
vad vi tycker att YEF:s styrgrupp ska arbeta med för att stå upp för medlemmarnas intressen. I gruppen fanns
personer som satt/sitter med i organisationsstaben för årsmötena i Johannesburg (2016), Prag och Ottawa
(2019). Det var intressant att höra deras åsikter om vad de tycker kan förbättras för att fler unga ingenjörer
ska komma till årsmötena samt hur de skulle kunna involveras ännu mer i ICOLD:s verksamhet. Sedan

diskuterade vi våra nationella YEF-nätverk, t.ex. om vi hade några årliga aktiviteter och på vilka sätt vi skulle
kunna utvecklas.
SwedCOLD-YEF
Antalet medlemmar i YEF-Sverige är i dagsläget 169 personer. YEF-medlemmarna Gabriella Molinder och
Lisa Broberg fick SwedCOLDs omkostnadsbidrag för deltagande vid ICOLDs årsmöte i Prag. Under 2017 har
tre nätverksträffar ägt rum:
•

Träff hos Norconsult den 3 april – kvällen inleddes med mingel, varefter Jonas Persson på
Norconsult hälsade gästerna välkomna och jag informerade om YEF och dess arbete och aktiviteter.
Sedan informerade Petter Norén om Norconsult-koncernen och om Norconsults organisation inom
vattenkraft. Därefter följde två intressanta föredrag om dammsäkerhet: om dammsäkerhetsfrågor
vid miljöanpassning av Axel Emanuelsson och om projektet Hylte dammsäkerhetshöjande åtgärder
– intressanta arbetsuppgifter för unga ingenjörer. Efter detta serverades middag och kvällen fortsatte
sedan med mer mingel på Norconsults kontor innan den avslutades där. Ca 50 personer närvarade
på träffen.

•

Träff hos TCS och studiebesök på Slussen den 28 augusti – träffen inleddes med trevligt mingel och
därefter följde ett presentationspass där Dan Lundell inledde med att berätta om TCS. Marcus
Gunnteg höll en presentation om praktiska erfarenheter vid fältarbete vid anläggningen i Aitik och
Roger Knutsson (doktorand på LTU) berättade om sin forskning kring permafrost i gruvdammar.
Sedan bytte vi inriktning och Anders Beijer Lundberg (geotekniker på ELU Konsult) och Leo Mille
(hydrogeolog på Tyréns) berättade om Slussens historia samt på vilket sätt de är inblandade i den
pågående ombyggnationen. Nu var det dags att få se byggplatsen på riktigt och vi begav oss till
Slussenområdet och fick en rundtur av Anders och Leo. Efteråt bjöd TCS på grillkväll i Rålis och vi
åt och drack gott och hade det trevligt runt grillen denna vackra sensommarkväll. Ca 20 personer
närvarade på träffen.

•

Träff hos Sweco med inbjudna ICOLD-kommittérepresentanter den 9 oktober – vi testade ett nytt
koncept där Maria Bartsch, Manouchehr Hassanzadeh, Sam Johansson och Anders Söderström var
inbjudna för att berätta om arbetet som ICOLD-kommittérepresentant. Efter presentationspasset
bjöd Sweco på plockmat och dryck och deltagarna fick sätta sig i grupper med valfri
kommittérepresentant. Det var väldigt roligt att höra de intressanta tekniska diskussioner som följde.
Ca 20 personer närvarade på träffen.

Kommande aktiviteter 2018:
Under 2017 planeras deltagande på ICOLD:s kongress i Wien samt minst två nätverksträffar i SwedCOLDYEF. Till kongressen i Wien kommer omkostnadsbidrag att delas ut till två yngre ingenjörer. Ansökningarna
administreras av mig, men jury för val av stipendiater är Maria Bartsch och Per Elvnejd.
Övrigt:
Andra året som ordförande för SwedCOLD-YEF har jag känt mig varmare i kläderna och tycker att vi har
utvecklat

den

nationella

verksamheten

i

och

med

studiebesöket

och

träffen

med

ICOLD-

kommittérepresentanterna. Båda aktiviteterna upplevde jag som mycket givande för deltagarna och jag
hoppas att vi kan fortsätta utveckla verksamheten under nästa år. Jag skriver vi då jag har en styrgrupp
bestående av Arvid Hofgaard (ÅF), Johan Spross (KTH) och Joakim Thanke Wiberg (WSP) som fungerar som
bollplank samt hjälper till vid anordnandet av aktiviteter.
Caroline Lundberg
Stockholm, 2017-11-30

