
 

 

Webbinarium: Ny version av "Projektering av bergkonstruktioner" 

Svenska Bergteknikföreningen i samarbete med KTH Jord- och bergmekanik bjuder in till 
webbinarium om Trafikverkets nyligen reviderade publikation Projektering av bergkonstruktioner – 
populärt kallad Projekteringshandboken.  

Måndag 20 maj kl. 15.00–15.45 
Länk: https://kth-se.zoom.us/j/776760695 (se nedan för tekniska detaljer för plattformen Zoom) 

Talare: Catrin Edelbro (Itasca), Jonny Sjöberg (Itasca) och Mattias Roslin (Trafikverket) 
Moderator och kontaktperson: Johan Spross (KTH) johan.spross@byv.kth.se  

 

Om föredraget 

Trafikverkets publikation "Projektering av bergkonstruktioner" gavs ursprungligen ut 2015. Under 
2018 har en uppdaterad version (1.1) tagits fram i vilken granskningskommentarer från branschen 
beaktats och inarbetats, tillsammans med en del uppdateringar på empirisk design och numerisk 
analys. I detta webinarium presenteras några av nyheterna i version 1.1.  

Arbetet har gjorts av en projekgrupp bestående av Catrin Edelbro och Jonny Sjöberg (Itasca), Mats 
Holmberg (Tunnel Engineering), Lars Rosengren (Rosengren Bergkonsult), Paul Evins (WSP) och 
Fredrik Johansson (AECOM Nordic).  

Publikationen hittar du här: https://trafikverket.ineko.se/se/projektering-av-bergkonstruktioner-2  

 

Om föredragshållarna 

Catrin Edelbro: Catrin har varit huvudredaktör för arbetet med den uppdaterade versionen, 
inarbetat synpunkter och kommentarer, samt uppdaterat avsnitt i rapporten.  



Jonny Sjöberg: Jonny har varit uppdragsledare för framtagande av den uppdaterade versionen, 
samordnat arbetet mellan projektdeltagarna och utfört teknisk granskning och kvalitetskontroll av 
arbetet.  

Mattias Roslin: Mattias har beställt uppdraget, varit projektledare och publicerat den uppdaterade 
versionen. 

 

Så deltar du i webbinariet 

Klicka på länken i inbjudan för att komma till webbinariet. Du blir då erbjuden två möjligheter för att 
delta i webbinariet. 

Alternativ 1. Ladda ner det lilla programmet Zoom – gärna i förväg ifall något strular 

1) När du klickat på länken erbjuds du möjligheten att ladda ner ett litet program kallat Zoom, 
vilket ger dig full funktionalitet avseende bild och ljud. (Om du tidigare laddat ner 
programmet startar det automatiskt när du klickar på länken). 

2) Lokalisera programfilen bland nedladdade filer och kör programmet.  
3) Testa ljudinställningar i länken ”Test speaker and microphone”. 
4) Välj ”Join with computer audio” ifall ljudtestet lyckades. Annars kan du få ljudet via telefon, 

klicka då på fliken ”Phone call” och ring upp webbinariet med något av telefonnumren som 
visas, samt knappa in mötesnumret och deltagarnumret. Notera att du kan behöva trycka # 
efter respektive nummer. 

5) Nu är du inne i webbinariet. Invänta arrangören om du är tidig. Notera att du som deltagare 
har mikrofon och kamera avstängd som startinställning i menyn.  

Alternativ 2. Delta med bild via webbläsare och ljud via telefon 

1) När du klickat på länken avstår du från att ladda ner programmet och klickar istället på ”Join 
from your browser”. 

2) Följ anvisningarna för ljud via telefon genom att välja Sverige i listan och ringa in till 
webbinariet via ett av de svenska telefonnumren som visas. Ange i telefonens knappsats 
meeting ID och Participant ID (inkl. # i slutet).  

3) Nu är du inne i webbinariet. Invänta arrangören om du är tidig. Notera att du som deltagare 
har mikrofon och kamera avstängd som startinställning i menyn.  

Kontakta tekniskt ansvarig Johan Spross, johan.spross@byv.kth.se , tfn 08-790 8683, om du har 
problem att logga in. Testa gärna funktionaliteten någon dag i förväg! 

 

 

 


