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Med över 34 000 medarbetare runt 
om i världen har WSP unika möj-
ligheter att nyttja den allra vassaste 
spetskompetensen och ta del av 
globala lärdomar och erfarenheter 
som gynnar våra kunder i deras 
verksamhet. Det kan handla om 
avancerade tekniska lösningar eller 
metoder och verktyg för att leda, 
finansiera och strukturera komplexa 
uppdrag i samhällsplaneringen.

Just nu pågår Global Exchange 
Initiative, ett program där medar-
betare från WSP Sverige besöker 
kontor i världen för att utbyta erfa-
renheter och skapa världsomspän-
nande nätverk. I år studerar del-
tagarna höghusprojekt i Chicago, 
Singapore, London och Shanghai.

European Taskforce, WSPs pro-
gram för unga medarbetare som 
satsar på en karriär inom företaget, 
har som uppgift i år att utreda hur WSP i ännu högre 
grad ska kunna nyttja de globala fördelarna och öka 
samverkan över gränserna.  

I dagarna får WSP Sverige besök av ledningarna från 
samtliga WSP-företag i världen. Vi är mycket glada 
och stolta att koncernledningen valt att lägga sitt årliga 

chefsmöte i Stockholm och vi 
ska med glädje presentera vår 
verksamhet och några av alla våra 
pågående prestigeuppdrag för 
våra kollegor från Europa, Asien, 
USA och Kanada.

Samverkan och kunskapsdelning 
är nyckeln till all framgångsrik 
verksamhet såväl på global nivå 
som i de enskilda mindre upp-
dragen. Inom WSP vill vi ha en 
tätposition i branschen och satsar 
därför stort på innovation och 
forskning. Tillsammans med PA 
Consulting Group har vi tecknat 
ett avtal med Kammarkollegiet 
som innebär att vi nu kan erbjuda 
högkvalitativ rådgivning till statliga 
sektorn. Vi deltar i ett spännande 
forskningsprojekt tillsammans med 
Södertörns högskola för att utreda 
hur förorterna ska kunna ha en 

hållbar, positiv utveckling och vi har en mängd andra 
utvecklande uppdrag på gång runt om i landet. Några 
exempel kan du läsa mer om i detta nummer av Projekt 
& Affärer.

Magnus Meyer
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WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster 
för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö 
& Energi. Tillsammans har vi 34 000 medarbetare på över 500 kontor i 40 länder.  
I Sverige har vi omkring 3 500 medarbetare 
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SAMVERKAN ÖVER GRÄNSERNA

REKORDMÅNGA  
VILL TILL WSP
WSPs strategi är att växa 
både genom förvärv och 
organiskt. Nu kan vi kon-
statera att vi fortsätter på 
rätt väg, säger WSPs HR- 
och kommunikationsdirek-
tör Maria Lindfelt. Under 
augusti nådde vi all-time-
high när det gäller att hälsa 
nya medarbetare välkomna 
till företaget. Det är också mycket glädjande att 
en stor del av nyrekryteringarna är kvinnor. 

WSP ligger mycket bra till i branschen med 
34,4 procent andel kvinnor. Bland cheferna är 
motsvarande andel 21,4 procent, viket vi behö-
ver arbeta vidare med.  

– Vi är stolta att så många söker sig till WSP, 
säger Maria Lindfelt. Det stärker oss i vår ambi-
tion att växa och att vara ett jämställt företag.

WSP har fått i uppdrag av Trafikverket 
att projektera en del av Ostlänken, 
som blir Sveriges första höghastighets-
järnväg. I WSPs uppdrag ingår att ta 
fram järnvägsplan, systemhandling och 
miljökonsekvensbeskrivning för etappen 
Bäckeby-Tallboda.

Ostlänken planeras som en dub-
belspårig höghastighetsjärnväg mellan 
Järna och Linköping. Den nya järnvägen 
knyter samman Stockholm, Söderman-
land och Östergötland. Syftet är att 
förbättra kommunikationerna och korta 
restiderna. Ostlänken ska stå klar för 
trafik 2028 och kommer klara persontåg 
med hastigheter på upp till 320 km/h.

– WSP har de senaste åren gjort stora 
satsningar för att ligga i framkant inom 
järnväg. Vi har omfattande erfarenhet 
av internationella höghastighetsprojekt 

vilket ger oss kunskap som kommer vara 
till stor nytta i arbetet med Ostlänken. Vi 
ser Ostlänken inte bara som ett järn-
vägsprojekt utan som ett samhällsbygg-
nadsprojekt som bidrar till hela regionens 
utveckling, med nästan tre miljoner 
människor boende i länen längs med 
järnvägssträckningen, säger Magnus 
Meyer, VD, WSP Sverige.

Etappen Bäckeby-Tallboda går från 
kommungränsen Norrköping/Linköping 
och ansluter till befintligt järnvägsnät 
vid Linköping. Sträckan går genom ett 
jordbruks- och kulturlandskap och en av 
utmaningarna kommer vara att hantera 
landskapets känsliga naturområden så 
att järnvägens påverkan på miljö och 
landskap minimeras.
För mer information, kontakta Patrik Guné, 010-722 
85 18, patrik.gune@wspgroup.se

WSP PROJEKTERAR ETAPP PÅ OSTLÄNKEN
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ÅSA ZEINETZ BLIR NY 
AFFÄRSOMRÅDESCHEF FÖR  
WSP BRO & VATTENBYGGNAD
Åsa kom till WSP i början av 2015 
och har arbetat som Key Account 
Manager (KAM) Trafikverket för 
WSP Sverige samt med affärsut-
veckling för WSP Samhällsbygg-
nad.

Åsa har tidigare arbetat bland 
annat som Divisionschef Samhälls-
byggnad och affärsutvecklare på 
Grontmij, där hon ingick i lednings-
gruppen.

— Jag är mycket glad att 
hälsa Åsa Zeinetz välkommen till 
ledningsgruppen, säger Magnus 
Meyer. Hon har den bakgrund och erfarenhet som krävs för att leda 
Bro & Vattenbyggnad mot tillväxt och en topposition i branschen.

K-G Lundström som varit t.f. affärsområdeschef för WSP Bro & Vat-
tenbyggnad återgår till sin roll som Avdelningschef för Bro & Vatten i 
Karlstad/Örebro.

Stockholm växer med rasande fart och har 
samtidigt ambitionen att vara hållbar ut so-
cialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 
Nyckeln för att klara den stora befolknings-
tillväxten är att det skapas bostäder och 
arbeten i förorterna.

För att utforma ett Stockholm som är bra för 
alla startar Södertörns högskola sitt största 
forskningsprojekt någonsin. Projektet, som 
ska pågå under tre år, heter ”Att återskapa 
förorten i fragmenterade landskap” och 
målet är att identifiera hinder och skapa 
lösningar så att de sociala, politiska och eko-
nomiska spänningar som finns i vissa förorter 
idag omvandlas till positiva krafter.

15 forskare från Södertörns högskola 
deltar tillsammans med företag och experter. 
WSP Analys & Strategi har en central roll i 
projektet och affärsområdeschefen Fredrik 
Bergström ser fram emot arbetet. 

– Vi kommer att fokusera på de södra 
förorterna och studera vad som krävs i form 
av infrastruktur och service för att underlätta 
kontakterna mellan människor med olika 
bakgrund. I viss mån handlar det om att 
återskapa de gamla visionerna för ABC-
städer som fanns på 50-talet när till exempel 
Vällingby byggdes. Syftet med ABC-staden 
var att människor skulle bo och jobba och 
känna trygghet och trivsel i sin närmiljö. 

Idag har många människor långa resvägar 
till arbetet och tillbringar mycket tid på bus-
sar och tunnelbanor. Och det blir bara värre 
och värre ju mer staden växer. 

– Välmående förorter med bra bostäder 

och där företag etablerar sig och skapar ar-
beten är ett av målen för forskningsprojektet, 
säger Fredrik. Det ska bli mycket spännande 
och intressant att vara med och skapa förut-
sättningarna för framtida levande förstäder. 
Forskningsresultaten kommer att vara viktiga 
även för andra städer än Stockholm.
För mer information, kontakta Fredrik Bergström, 010-
722 , fredrik.bergstrom@wspgroup.se
Mer info finns även här https://www.sh.se/p3/ext/
custom.nsf/news?openagent&key=sodertorns_hog-
skola_leder_unikt_forskningsprojekt_sodra_stockholm_
ska_bli_bra_for_alla_1466597855584

WSP MEDVERKAR I ENERGILYFTET
Energilyftet är en utbildningsinsats för att alla som jobbar med bygg-
nader ska vara redo att möta kraven på att byggander inom några 
år ska vara betydligt mer energieffektiva än idag. Energilyftet är en 
kostnadsfri utbildning som vänder sig till beställare, arkitekt, ingen-
jör, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker. Utbildningen har 
tagits fram av Energimyndigheten tillsammans med WSP och andra 
konsultbolag. 

I höst hålls uppstartsseminarium på olika orter runt om i Sverige där 
bland andra Agneta Persson och Kristina Landfors från WSP medver-
kar som ämnesexperter. 
Mer information om höstens seminarium finns på http://www.energimyndigheten.se/
energilyftet/

WSP OCH TRAFIKVERKET 
GÖR ÅTGÄRDSVALSSTUDIE 
STOCKHOLM – OSLO  
  
Tillsammans med Trafikverket ska WSP göra en åtgärdsvals-
studie inom stråket Stockholm – Oslo. Studien ska göras 
utifrån ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. 
Uppdraget innefattar både gods- och persontrafik och ska 
vara trafikslagsövergripande.  

– Tanken är att vi ska börja från början och titta på vilka 
brister och utvecklingsmål det finns inom stråket Stockholm – 
Oslo. Därefter söker vi de åtgärder som på kort och lång sikt 
krävs för att möta målen. Perspektiven är regionalt, nationellt 
och även internationellt. Vi ska dessutom titta både på gods- 
och persontrafik och ta hänsyn till alla trafikslag, säger Martin 
Sandberg, senior utredare på WSP.

Uppdraget ska vara klart i december 2016 och kommer att 
följa Trafikverkets 4-stegsprincip. Läs mer på www.trafikverket.
se/atgardsvalsstudie/
För mer information, kontakta Martin Sandberg, 010-722 98 78,  
martin.x.sandberg@wspgroup.se

UNIKT FORSKNINGSPROJEKT SKA GE LEVANDE FÖRORTER
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Det nya badhuset, Munktellbadet, i Eskil-
stuna är ett av landets allra modernaste. 
Det ligger i anslutning till Eskilstunaån och 
erbjuder en mängd spännande attraktioner 
främst för barn och ungdomar. Här fi nns 
också en 50-metersbassäng som uppfyller 
internationella krav för stora simtävlingar.

Patrik Ahlbin på WSP Management var 
projektledare åt Eskilstuna Kommun-
fastigheter och arbetet utfördes som ett 
partneringuppdrag i nära samarbete mellan 
fastighetsägaren och entreprenören NCC. 

– Vi hade en öppen dialog och kom 
tillsammans fram till kreativa lösningar. 
Att bygga badhus är inget som sker varje 
dag och i det här fallet skulle byggnaden 

dessutom miljöklassas enligt Miljöbyggnad 
Guld vilket ställde stora krav på energi-
lösningar, inomhusmiljö, materialval och 
avfallshantering.

En annan utmaning var de båda multibas-
sängerna som har höj- och sänkbara bottnar 
(0-2 m djup). Den ena bassängen kan 
till och med användas som biosalong vid 
behov. Badhuset har en total yta på 
10 300 kvm.

I maj invigdes det nya badhuset i Eskil-
stuna och blev därmed det första badhuset 
i Sverige som certifi erats enligt Miljöbygg-
nad Guld.
För mer information, kontakta Patrik Ahlbin, 010-722 
50 80, patrik.ahlbin@wspgroup.se

WSPs kontor i Eskilstuna är inne i ett expansivt 
skede med nyrekrytering och utbyggnad av 
kontoret. Antalet platser har utökats till 18 st och 
det nya kontoret innehåller konferensrum och kök. 

I dagsläget fi nns medarbetare från WSP Manage-
ment, WSP Brand & Risk, WSP Samhällsbyggnad 
och WSP Environmental i Eskilstuna. 

Kontoret ligger vid Eskilstunaån och har ett 

centralt läge i staden.
För mer information, kontakta Patrik Ahlbin, 010-722 5080, 
patrik.ahlbin@wspgroup.se
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ESKILSTUNAKONTORET BYGGER UT

GULDKLASSAT BADHUS WSP Management organisation:
• Huvudprojektledare Bad & Arena: 

Patrik Ahlbin
• Projektledare Bad: Johan Jarnfeldt
• Huvudbesiktningsman: Karl-Erik 

Norberg
• WSP ombud: Per Ljunggren
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MÄLARDALENS 
HÖGSKOLA BYGGER 
NYTT CAMPUS MITT I 
ESKILSTUNA
Mälardalens högskola, MDH, har verksam-
het i Västerås och Eskilstuna. Med 13 000 
studenter och 900 anställda är MDH en 
av Sveriges större högskolor. Här fi nns 
fyra utbildningsområden; lärarutbildningar, 
teknikutbildningar, hälso- och välfärdsut-
bildningar samt ekonomiutbildningar.

Verksamheten i Eskilstuna bedrivs i fl era 
olika industrilokaler från 1800-talet. För att 
skapa ett levande och modernt campus 
där all verksamhet samlas på ett ställe, ska 
MDH tillsammans med Eskilstuna kommun, 
bygga ett nytt campus i citykärnan. 

En arkitekttävling genomfördes 2014 och 
vinnare och generalkonsult blev det danska 
arkitektkontoret 3XN. WSP anlitades för 
bygg- och projektledning. WSP tog också 
fram programkraven för den nya campus-

byggnaden.
– Det är väldigt roligt att vara med och 

forma framtidens Eskilstuna, säger Catha-
rina Hansson på WSP Management. Den 
här byggnaden sticker ut och tanken är att 
skapa en öppen och modern studiemiljö 
med stora möjligheter till samverkan.

På platsen där campus ska byggas fi nns 
tidigare en sporthall och det så kallade 
Vattenpalatset, som är byggnadsminnes-

märkt och kommer att bevaras men i en ny 
roll. Vattenpalatset ska i fortsättningen bli 
bibliotek.

Förutom bygg- och projektledning bidrar 
WSP även med projektering av el, VVS, 
Vent, Styr och hiss.
För mer information, kontakta Catharina Hansson, 
010-722 66 36, catharina.hansson@wsgroup.se

MULTIARENARENA
I VÄRLDSKLASS

De nya Multiarenan, i Eskilstuna blir ett 
av landets allra modernaste. Den ligger i 
anslutning till det anrika Munktellsområdet 
och kommer att erbjuda en mängd olika 
idrottsevenemang för såväl barn, ungdo-
mar som elitidrott. Konserter, mässor och 
andra publika evenemang har redan börjat 
bokas för 2017. 

Hall A inrymmer ca 3700 sittplatser i två 
etage samt ca 500 stående på plan 2. 
Automatiskt infällbara läktare för att kunna 
växla till delad hall eller konsertläge (hel hall) 
där ca 5000 personer kan vistas. En delbar 
ridåvägg som möjliggör två fullstora hand-
bollsplaner. Spelplanen är förberedd för 
basket, gymnastik, handboll och innebandy. 
I övrigt erbjuder hallen publika ytor såsom 
kiosker, loger, mingelytor och försäljnings-
ställen. En restaurang placeras strategiskt på 
markplan med egen entré samt möjlighet 
för uteservering.

Hall B har en fullstor spelplan (20*40m) 
med publikkapacitet på 500 sittande. Hallen 
är dedikerad för handikappidrott, basket 
men även innebandy, volleyboll och hand-
boll är naturligtvis möjligt att utöva.

Hall C har fokus på skolidrott med tillhö-

rande klass och lärarrum. Även här är spel-
planen fullstor (20*40m) samt delbar med 
en skiljevägg för att möjliggöra de fl esta av 
förekommande idrotter i skolverksamheten. 

Lars Frisk på WSP Management är pro-
jektledare åt Eskilstuna Kommunfastigheter 
och arbetet utförs som ett partneringupp-
drag i nära samarbete mellan fastighetsäga-
ren och entreprenören Peab. 

-I projektet har det från första dagen fun-
nits ett ledord att vi ska ha en öppen dialog 
och tillsammans komma fram till krea-

tiva lösningar. Det var ca 60 år sedan det 
byggdes en större inomhusarena i Eskilstuna 
vilket naturligtvis medverkar till att samt-
liga deltagare vill göra sitt yttersta, säger 
Lars. Eskilstuna nya Arena ska dessutom 
miljöklassas enligt Miljöbyggnad Guld vilket 
ställer stora krav på energilösningar, inom-
husmiljö, materialval och avfallshantering.

I juni 2017 ska den nya Multiarenan invi-
gas i Eskilstuna, en arena i världsklass.
För mer information, kontakta Lars Frisk, 
070-310 58 29, lars.frisk@wspgroup.se
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Katlaberget:
Stål:
Total vikt stål: ca 36 ton
Total längd stålprofiler: ca 1600 meter
Totalt antal skruvar: 2490 st.
Betong:
Ca 1200 m2 mellanbjälklag och väggar av betong 

Den 17 juni var det stor invigning i Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby. En ny 
teatermiljö som baseras på boken om Bröderna Lejonhjärta var klar att möta 
publiken.

I mitten av 2015 fick WSP Byggprojektering i Kristianstad uppdraget av Peab 
att projektera den nya teatermiljön åt Astrid Lindgrens Värld.  I uppdraget 
ingick bland annat att ta fram stommen för två nya berg.
Underlaget för bergen har utformats i 3D av Astrid Lindgrens Världs designers 
och det största berget är ca 40 meter långt och över 12 meter högt. Bergen är 
fulla med grottor och terrasser att utforska och leka i. Dessutom utgör bergen 
teaterscen för skådespelen som arrangeras under säsongen.

Projekteringen av hela den platsbyggda betongstommen har gjorts i Revit, 
medan stålstommen har projekterats i Tekla. Totalt har över tvåtusen ritningar 
levererats. 

Den färdiga ytan på berget görs med sprutbetong av en tysk firma. Stålstom-
men som WSP har projekterat kläs med ett grovt armeringsnät och därpå ett 
fint nät som sedan kläs med sprutbetong som formas och målas för att få ett 
verkligt utseende.
För mer information, kontakta Lars Johansson, 010-722 58 58,  
lars.e.johansson@wspgroup.se

NYA BERG I ASTRID LINDGRENS VÄRLD



WSP ÄR MED 
OCH UTBILDAR 
ENERGIBYGGARE  
I HÖST
Byggnader står för 30 procent av energianvändningen i Sverige. Med allt 
högre energikrav på byggnader finns ett behov att förstärka kompetensen hos 
personalen ute på byggarbetsplatserna. Ledande aktörer inom svensk bygg-
sektor har därför tillsammans med Energikontoren Sverige startat ett samar-
bete för att ta fram en utbildning för energieffektivt byggande. WSP ingår i 
projektgruppen genom Åke Blomsterberg och Sara Olsson på Byggnadsfysik 
i Malmö. Dessutom är Matthias Lindberg och Andreas Näsström från WSP 
med som utbildare.

– Målet är att arbetsledare, bygg-
nadsarbetare och installatörer ska 
vidareutbildas i energieffektivt 
byggande och att en samordnad 
kompetenshöjning sker, berättar Åke 
Blomsterberg på WSP. Vi har tagit 
fram undervisningsmaterial och utbil-
dar handledare som i sin tur utbildar 
personalen ute på byggarbetsplat-
serna runt om i landet. 

– I våras genomfördes de första 
utbildningarna med mycket gott 
resultat. Nu hoppas vi på ännu fler 
deltagare under hösten, säger Sara 
Olsson. Platserna är begränsade 
så det gäller att anmäla sig snabbt. 
Utbildningen är avgiftsfri.
Läs mer om utbildningen och vem den riktar sig till, på energibyggare.se

HÄR GENOMFÖRS HÖSTENS UTBILDNINGAR
Anmälan på Entreprenörsskolan (https://eskolan.sverigesbyggindustrier.
se/energi-och-miljo/handledarutbildning-for-energibyggare__246 )

27 sept Stockholm
28 sept Norrköping
4 okt Jönköping
5 okt Gävle
5 okt Göteborg
13 okt Trollhättan
14 okt Stockholm
18 okt Helsingborg
19 okt Kristianstad
20 okt Malmö
25 okt Jönköping
26 okt Skövde
28 okt Göteborg 
1 nov Umeå
2 nov Örnsköldsvik
9 nov Skellefteå
10 nov Kiruna
16 nov Malmö
17 nov Stockholm
18 nov Göteborg

URBANISERING, FÖRORTERNA 
OCH FRAMTIDENS A-LÄGEN

Sveriges tre storstadsregioner förväntas ha en långsiktigt stark befolk-
ningsutveckling under de kommande decennierna. Stockholms län 
förväntas exempelvis växa med 900 000 personer fram till 2050, det 
motsvarar 400-450 000 bostäder. Denna mängd bostäder kommer 
inte att hamna i Stockholms centrala delar utan behöver byggas 

i nya och gamla stadsdelar och förorter. Vilka är då de intressanta lägena i 
framtidens storstadsregioner? Nedan används Stockholm som exempel, men 
analysen är i samma anda även för Göteborg och Malmö.

Lägen som är intressanta är de som har ett Tobins Q som är större än 1 och 
där kvoten ökar trendmässigt. Tobins Q är kvoten mellan marknadspris och 
produktionskostnad. Är kvoten större än 1 är det lönsamt att bygga nytt och 
är kvoten dessutom ökande tyder det på en positiv värdeutveckling. Typiskt 
för attraktiva lägen är miljöer som kännetecknas av närhet till city, närhet till 
kollektivtrafik och tillgång till urbana verksamheter. Områden som har dessa 
kvaliteter finns det en högre betalnings-
vilja för. Förstärks några av dessa faktorer 
kommer betalningsviljan för att bo där 
att öka, vilket också gör det till en bättre 
fastighetsinvestering.

Att faktorn närhet till city bidrar till hö-
gre betalningsvilja talar för att det kommer 
att byggas en hel del i den yttre innersta-
den. I takt med att staden växer blir också 
de kommuner som ligger närmast Stockholm city allt attraktivare. Ett exempel 
är Huddinge som har en trendmässig ökning av Tobins Q och också är en av 
Stockholms snabbast växande kommuner. 

Närhet till kollektivtrafik talar för att tunnelbane- och pendeltågsnära eller 
andra väl kollektivtrafikförsörjda lägen kommer att förtätas. I Stockholm och 
även i stor utsträckning i exempelvis Göteborg via västsvenska paketet kom-
mer ny infrastruktur att skapa nya intressanta lägen. Den nya tunnelbanan i 
Stockholm bidrar till att göra nya områden mer attraktiva. Blir det fler spår och 
stationer mellan Stockholm och Uppsala uppstår det intressanta nya lägen. 
Alla lägen som ligger mindre än 45-60 min från centralen har tillväxtpotential. 
Ett liknande exempel är hur Varberg via en förbättrad järnväg och ett nytt sta-
tionsområde i Varberg har fått och kommer att få bättre tillgång till Göteborg 
och därmed kommer att ha en långsiktigt positiv befolkningsutveckling.

Den sista faktorn handlar om tillgång till urbana verksamheter. Vi har i 
olika uppdrag inventerat ett stort antal av Stockholms och Göteborgs lokala 
centrum och kan konstatera att det finns utvecklingspotential. Många förorter 
är eftersatta och de lokala centrumen bidrar inte till att höja attraktiviteten. 
Aktörer som investerar i att utveckla nya stadsdelar eller förtäta existerande 
stadsdelar/förorter kan höja attraktiviteten genom att också aktivt försöka 
skapa väl fungerande och trevliga centrum. Det gäller t ex att ta vara på 
platsens specifika förutsättningar. Det handlar om att bidra till att ett centrum 
blir en uppskattad mötesplats. Viktigt är också att ett centrum är tryggt. Andra 
kvaliteter som är viktiga är att stadsdelar/förortscentrum kännetecknas av en 
mångfald bostadsformer och arbetsplatser. Det behövs en plan för hur man 
aktivt förvaltar och utvecklar ett centrum. Det gäller att inte hamna i en 
nedåtgående spiral, vilket tyvärr kännetecknar många förortscentrum 
och mindre lokala centrum.  Givetvis bör man också arbeta för att 
få till ett så bra utbud av privat och offentlig service som möjligt.

Fredrik Bergström,  
ekonomie doktor, affärsområdes-
chef  WSP Analys & Strategi

SAMHÄLLSKRÖNIKAN

”Många förorter är efter-
satta och de lokala  
centrumen bidrar inte till 
att höja attraktiviteten”
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Ledande branschaktörer står bakom satsningen som finansieras av EU och Energimyndigheten
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Vasaplan i Umeå ligger mitt i centrum 
och används idag först och främst som 
bussterminal. Vasaplan har haft samma 
utseende i 30 år och nu är asfaltsytor och 
trottoarbeläggningar slitna och framför 
allt har busstrafiken ökat väsentligt. För 
att klara framtidens kollektivtrafik görs nu 
en omfattande renovering av Vasaplan.

WSP och Wingårdhs Arkitektkontor 
har tillsammans tagit fram ett gestalt-
ningsprogram som innebär att Vasaplan 
förvandlas till en attraktiv mötesplats mitt 
i staden. Ett torg för fler än bussresenärer.

Eva Henriksson är ansvarig landskapsar-
kitekt hos WSP och den som står bakom 
många av tankarna kring Vasaplan.

– Vasaplan blir en plats för möten, en 
gestaltningsmässig helhet där en mängd 
intressen och funktioner möts. Det är 
också en plats för möten mellan män-
niskor, en plats i staden att tycka om och 
att trivas på. En plats att stanna till på 
– ensam eller tillsammans, kort eller lång 
stund, stämma träff inför bussåkande, 
inför konsert, inför krogen, mötas med 
vänner en eftermiddag i solen, slå sig ner 
ensam med en bok eller mobiltelefon.

– Den nya utformningen av Vasaplan 
innebär mittplattform för hållplatser, vilket 
tillgodoser kraven på kapacitetsökning 
och förbättrad framkomlighet för busstra-
fiken, berättar Eva vidare. Utformningen 
med en mittplattform medför smidiga 
byten mellan stadsbussarna. Trafiksäker-
heten för oskyddade trafikanter ökas då 
körbanorna kan korsas i två etapper. Även 

de nya gångpassagerna ökar säkerheten 
för gående. Det frigör ytor för vistelse och 
flöden längs fasaderna. Dessa sidoy-
tor möbleras för att skapa folkliv med 
trivsamma och tilltalande mötesplatser. 
Skärmtaken på mittrefugen skapar iden-
titet till platsen och erbjuder väderskyd-
dade sittplatser. Träden på sidoytorna ger 
platsen liv, årstidsvariationer och skönhet, 
liksom ljussättningen av platsen.

Vasaplan har alla förutsättningar att bli 
en omtyckt och funktionell plats. Arbetet 
har pågått i flera år med utredningar och 
olika medborgardialoger, berättar Eva.

– Det har varit en spännande utmaning 
att försöka få ihop alla olika intressen och 
funktioner till en tilltalande helhet om 
fungerar för alla. Vi har haft ett mycket 
gott samarbete med arkitekten Gert Win-
gårdh och ser nu fram emot att få se våra 
planer förverkligas.

Byggstart planeras under våren 2017 
och förhoppningsvis ska det mesta vara 
klart när bussarnas vintertidtabell börjar 
gälla i slutet av september 2017.

För mer information, kontakta Eva Henriksson,  
010-722 68 12, eva.henriksson@wspgroup.se
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VASAPLAN I UMEÅ – EN PLATS ATT TYCKA OM

Projektgruppen för Vasaplan

• Uppdragsledare Sören Eriksson, WSP
• Ansvarig landskapsarkitekt Eva 

Henriksson, WSP
• Ansvarig Ljusdesigner Jonas Ek, 

WSP
• Medverkande Ljusdesigner  

Caroline Långström, WSP
• Fotomontage Kenneth  

Johansson, WSP
• Ansvarig arkitekt Gert Wingårdh, 

Wingårdhs Arkitektkontor
• Medverkande arkitekter Anna  

Söderberg, Erik Revellé,  
Wingårdhs Arkitektkontor. 

• Trafikplanerare Per Gunnar  
Andersson, Trivector



Då och då hör vi i nyhetsrapportering att vissa områden har problem 
med dricksvattnet. Ibland på grund av föroreningar och nu på senare 
tid har vi till exempel hört mycket om brist på dricksvatten på Öland 
och Gotland och längs med kusten i sydöstra delen av Sverige. Vat-
tenbristen i detta fall beror på minskad nederbörd som resulterat i 
historiskt låga grundvattennivåer.

På WSP finns ett 50-tal hydrogeologer som är mycket efterfrågade 
för olika typer av vattenfrågor. 

– Just nu hjälper vi Kalmar Vatten att skydda vattnet i Nybroåsen, 
deras största grundvattenresurs, som även ska förse Öland med vat-
ten. Vi utreder även möjligheten att anlägga avsaltningsanläggningar 
på Öland, berättar Mats Hagman, hydrogeolog på WSPs Malmökon-
tor.

WSP har en stark marknadsandel i Skåne, Blekinge och delar av 
Småland. Hydrogeologerna har arbetat länge med vattenförsörjning 
och vattenskydd i regionen. Uppdragen omfattar allt från strategiut-
redningar och vattenresursplanering till tillståndsansökningar enligt 
Miljöbalken. Bland kunderna finns kommunerna Ronneby, Karlshamn, 
Bromölla, Nybro och Sölvesborg.

– Vi märker ett stort intresse för vattenfrågor, säger Mats. WSPs 
hydrogeologer finns spridda över hela landet. Vi har ett starkt nätverk 
och hjälps åt i uppdragen. Det innebär att specialistkompetens kan 
nyttjas oavsett plats i landet.

WSP har bland annat hjälpt Bromölla kommun att planera för 
tillgången till dricksvatten när befolkningen ökar. Till Sydvatten AB i 
Lund har WSP tagit fram en grundvattenmodell som används för den 
kontinuerliga driften av vattentäkten. Ett annat uppdrag handlade om 
att ta fram förslag till nya skyddsföreskrifter för Hammarby vattentäkt i 
Stockholm.
För mer information, kontakta Mats Hagman, 010-722 63 02,  
mats.hagman@wspgroup.se eller Saskia Eriksson, 010-722 63 03,  
saskia.eriksson@wspgroup.se

MÖT WSPs FORSKARE

Forskning med 
verklighetsanknytning
På WSP finns 60 medarbetare med doktorsexamen inom 
skilda områden som handlar om samhällsutveckling. -Det är 
väldigt många för ett företag i vår bransch, säger Charlotta 
Faith-Ell, forskningsansvarig på WSP. Som konsulter träffar vi 
på många utmaningar och många samhällsfrågor som behö-
ver studeras och förbättras. Vår verklighetskoppling gör att 
forskningsresultaten kan bli väldigt användbara och verkligen 
bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Ett aktuellt exempel är projektet SPEAK om miljöbedöm-
ningar/MKB som Charlotta själv deltar i just nu. Det är ett av 
Naturvårdsverkets största forskningsuppdrag någonsin om 
miljöbedömningar och en del av syftet är att på ett bättre sätt 
än idag tillämpa de övergripande miljömålen i miljöbedöm-
ningen av planer och program.

 Tidigare har forskargruppen, som består av representanter 
för KTH, VTI, SLU, Enveco, Ecoloop, Environmental Law and 
Development och WSP, studerat praktiken för kommunala 
översiktsplaner och länstransportplanen. Hur fungerar plane-
ring i praktiken i förhållande till lagstiftningen? Varför finns det 
avvikelser? Vad finns att lära från andra länders planerings-
system? En intressant iakttagelse är att planerna ofta saknar 
syfte, berättar Charlotta. 

Nu är en stor forskargrupp igång med att analysera resulta-
ten, studera några frågor på djupet och föreslå förändringar. 

– För oss är det viktigt kunna vara med och förbättra till ex-
empel MKB så att det verkligen blir ett verkningsfullt redskap. 
Att utföra en MKB (miljökonsekvensbeskrivning) är ett van-
ligt uppdrag på WSP, men vi nöjer oss inte med att bara göra 
utan vill hela tiden vässa och förbättra arbetssätt och system. 

Forskningsresultaten ska presenteras på en internationell 
konferens om miljöbedömingar/MKB som arrangeras av 
SPEAK på WSP-kontoret i Stockholm den 19-20 oktober. 

Charlotta Faith-Ell är även engagerad i ett mångårigt 
forskningsprojekt om jämställdhet i transportplaneringen 
tillsammans med Lena Levin på VTI. Här har man studerat 
hur mötesstrukturer ser ut, vilka som kommer till tals i samråd 
– kort sagt hur jämställdhetsmålen efterlevs när det gäller att 
planera samhällets transportsystem. 

Forskningsprojektet har nu resulterat i en handbok om 
jämställdhetskonsekvensbedömning i transportplaneringen. 
Boken heter Transportplanering i förändring och har skrivits 
av Jon Halling och Charlotta Faith-Ell från WSP samt Lena 
Levin från VTI. Boken lanseras den 16 september på Kollek-
tivtrafikens hus i Stockholm.
För mer information, kontakta Charlotta Faith-Ell, 010-722 84 44,  
charlotta.faith-ell@wspgroup.se 
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DET VIKTIGA VATTNET

Exempel på kompetensområden bland  
WSPs hydrogeologer

• Karaktärisering av akviferer och avrinningsområden, konceptuell 
modellering

•  Grundvattenmodellering
•  Grundvattenkemi
•  Fältundersökningar/övervakning grundvatten
•  Vattenbyggnad och ytvattenstudier
•  Övrig modellering (vågor och strömmar, partikeltransport mm)
•  Erosion

”Just nu hjäl-
per vi Kalmar 
Vatten att 
skydda vattnet 
i Nybroåsen, 
deras största 
grundvatten-
resurs, som 
även ska förse 
Öland med 
vatten.”
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KAN MUSSELODLINGAR GE 
LÖNSAMT HÖNSFODER?
Havet har under många decennier fått ta emot utsläpp av 
näringsämnen från jordbruk och avlopp vilket lett till att eko-
system kollapsat. Följderna märks tydligt idag i form av dyiga 
bottnar, slemmiga alger och brist på rovfiskar.
Kalmar kommun och Linnéuniversitet driver sedan flera år 
tillbaka olika projekt med EU-, nationella- och privata bidrag 
för att undersöka om storskaliga odlingar av musslor och alger 
kan vara ett lönsamt sätt både att rena havet och att producera 
hönsfoder. 

Anna Thore på WSP-kontoret i Kalmar har under många år 
varit engagerad i olika projekt för att rädda havet. Nu är hon 
projektledare för ett av delprojekten i EU-satsningen. 

– Linnéuniversitetet gör vetenskapliga undersökningar av 
musslor, foder, höns och ägg för att se om marint protein kan bli 
en lönsam industri. Förhoppningarna är stora och miljövinsterna 
många. Dels är odlingarna ett sätt att återföra näringsämnen 
från havet till land. Lokalproducerat hönsfoder skulle också 
innebära att man slipper importera sojaprotein från Brasilien. 

Men ännu återstår mycket forskning och utveckling innan det 
finns en effektiv bransch för lokal marin foderproduktion. 

– För att nå lönsamhet krävs slimmade processer och en 
välutvecklad logistiklinje från mussla och alg till höns och ägg, 
säger Anna Thore. Men det är ett av få kända sätt att återfå 
den ändliga resursen fosfor in i kretsloppet vilket också på sikt 
kan göra att det blir lönsamt när vi närmar oss peak fosfor!
För mer information, kontakta Anna Thore, 010-722 , anna.thore@wspgroup.se

SVENSKA MEDARBETARE STUDERAR HÖGHUS 
 HOS KOLLEGORNA I CHICAGO OCH SINGAPORE
Att WSP är ett globalt företag utnyttjas i 
många olika sammanhang. Just nu pågår 
Global Exchange Initiative där medarbetare 
från Sverige besöker kontor i världen för att 
skapa kontakter, utbyta erfarenheter och 
skapa världsomspännande nätverk. 

Temat den här gången är ”Höga hus – Stads-
utveckling når nya höjder”. Utbytesprogram-

met drivs av WSP Samhällsbyggnad, WSP 
Byggprojektering och WSP Systems. 

WSP-kontoren i Chicago, Singapore, Hong-
kong, London och Shanghai är värdar och de 
svenska deltagarna får tillfälle att jämföra de-
mografiska förutsättningar, tekniska lösningar 
och utmaningar kopplat till höghusprojekt. 
Att använda sig av WSP-koncernens samlade 
globala kompetens, och därigenom utforma 

nya kundlösningar för den svenska marknaden 
är en nyckelkomponent i WSPs arbete med 
att utveckla framtidens städer.

WSP-koncernen har varit aktiv inom utveck-
lingen av höga hus i närmare 50 år. 
Läs mer om pågående projekt på http://www.wsp-pb.com/
en/High-Rise.
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På uppdrag av svenska Transportstyrelsen 
har WSP gjort en omfattande utredning 
som underlag för nya vägsäkerhetskrav för 
att förebygga svåra trafikolyckor. 

– Vältolyckan är en extremt dödlig 
olyckstyp. Vi har tittat på hur risker för 
krängning och vältolyckor med tunga 
fordon och semitrailers kan förebyggas 
på vägnätet, berättar Johan Granlund 
på WSP. Utredningen har även omfattat 
halkrisk för personbilar samt utformning av 
cykelbanor.

Resultaten av WSPs analyser var mycket 
tydliga och visade att riskerna vid dåligt 
utformade lutningar inte bara gäller i 
kurvor, utan i hög grad även i rondeller och 
i ramper vid på- och avfarter till stora vägar. 

– Det går att minska olycksriskerna väsent-
ligt med vägregler baserade på den kunskap 
WSP sammanställt, säger Johan Granlund. 
Transportstyrelsens bemyndigande för nya 
säkerhetskrav omfattar ny- och ombyggnad 
av vägar och gator. Tyvärr inkluderar det 
inte kravställning för underhåll av befintliga 
landsvägar, där nyttopotentialen är ännu 
större.

Johan efterlyser att riksdagens trafikpoli-
tiker ska besluta och finansiera en ny policy, 
som innebär att farligt feldoserade kurvor 
alltid måste åtgärdas när asfalt läggs. Då 
skulle dessa olycksrisker vara eliminerade på 
hela vägnätet inom en beläggningscykel, 
alltså 20 år. Det skulle spara ca 300 svårt 
skadade och dödade per år och innebär 
därmed ett stort steg närmare Nollvisionen, 
säger Johan. Dessutom vore det ett kost-
nadseffektivt steg för jämlikare trafiksäker-
het mellan landsbygd och stad. Vägtrafikens 
dödstal per capita är idag högst i glesbygd, 
på länsvägnätet och på landsvägar med 

hastighetsgräns under 80 km/tim. På dessa 
vägar är trafikfarligt feldoserade kurvor 
mycket vanligt förekommande.

Johan anser att vid vägprojektering bör 
man i framtiden använda datormodeller 
av en ”familj” av referensfordon, med olika 
längd, bredd, höjd, vikt och viktfördelning, 
fjädringssystem, axlar och däck. Hittills 
har vägars utformning utvärderats ”för en 
parameter i taget” mot krav i tabeller. WSP 
har nyligen gjort en noggrann utredning 
för norska Statens Havarikommisjon for 
Transport. Där använde Johans team en 
fordonsmodell som de tog fram i samarbete 
med ett australienskt företag. Modellen 
visar mycket tydligt hur vägar fungerar för 
tung trafik. 

WSP granskade en nybyggd men olycks-
drabbad motorvägsramp med hjälp av den 
noggrant kalibrerade fordonsmodellen. Re-
sultaten visade att rampens kombination av 
längslutning, horisontalkurvatur och tvärfall 
var så ogynnsam, att redan i låg fart välter 
även mycket vältstabila lastbilssläpvagnar. 
Modellens resultat visades i animeringar, 
vilka stämde perfekt med verkligt olycks-
förlopp. Utifrån WSPs rapport vässas nu 
de norska vägutformningsreglerna. Genom 
att börja granska vägplaner med hjälp 
av moderna fordonsmodeller, kommer 
projektören kunna se om den planerade 
vägutformningen leder till stora risker för 
halk- respektive vältolyckor på vissa platser. 
Därmed kan säkrare utformningar väljas, el-
ler så kan vägen redan från start få relevant 
varningsskyltning alternativt sänkt hastig-
hetsgräns vid knepiga ramper och andra 
farliga sektioner.
För mer information, kontakta Johan Granlund,  
070 – 33 75 388, johan.granlund@wspgroup.se

Några av de viktigaste rekom-
mendationerna i WSPs rapport till 
Transportstyrelsen

• Största tillåtna lutning (tvärfall i kurva 
= skevning) bör ökas kraftigt; nästintill 
fördubblas. 

• Generellt bör skevningsvärdet i kurvor 
ökas 1 á 2 enheter (ca 20 á 50 procent 
större än idag).

• I backar bör mer än dubbelt så hög 
skevning tillåtas, jämfört med dagens 
regelverk.

• Däremot behöver största tillåtna lutning 
i kurva med plankorsning begränsas mer 
än idag.

• I svepande kurvor som lutar utåt bör den 
”negativa skevningen” minskas med 40 
procent; från skevningsvärde 2.5 till 1.5.

• För flerfältsväg utan mötande trafik 
bör krav införas på extra stor skevning, 
med hänsyn till ökad sidkraft i samband 
med tvärt körfältsbyte. Alternativt krävs 
förbud mot körfältsbyte i kurva.

• För GC-vägar med rullstolstrafik bör 
kraven på minsta horisontalradie höjas, 
så att snäva kurvor undviks.

• För renodlade cykelvägar behövs skall-
krav på skevning. 

FELDOSERADE KURVOR BAKOM  
HUNDRATALS SVÅRA TRAFIKOLYCKOR
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Ett nytt laboratorium byggs vid Solna-
vägen, mitt emot det nya universitets-
sjukhuset. Här ska forskare från fem olika 
institutioner samlas och bedriva forskning 
i världsklass.

Biomedicum blir ett av Europas största 
laboratorier på totalt 65 000 kvm.

För att arbetet ska fungera som tänkt i den 
nya byggnaden måste bastjänster och ser-
vice fungera redan från inflyttning. WSP 
har anlitats av Universitetsförvaltningen 
vid Karolinska institutet för verksamhetsut-
veckling inom FM, facility management.

– I första skedet kartlägger vi de mål 
och visioner som finns för verksamheten, 
säger Mathias Elmfeldt på WSP Analys 
& Strategi. Vi tittar på nuläget vid de olika 
institutionerna och tar fram en gemen-
sam målbild för verksamheten i det nya 
Biomedicum.  Vi är glada att vara med 
tidigt i processen, vilket är en förutsättning 
för att basfunktionerna i byggnaden ska 
fungera problemfritt och underlätta för 
den viktiga forskningsverksamhet som 
ska bedrivas här. Det här är en spännande 
nisch för WSP som vi tror ska kunna växa 
och utvecklas vidare.

WSP kommer att hålla flera workshops 
med berörda intressenter för att ta fram 
arbetsbeskrivningar och föreslå bemanning 
och organisationer för FM-funktionen. Be-
hov av IT-system ska utredas och nytto-/
kostnadsanalys ska tas fram.

När Biomedicum tas i bruk 2018 är för-
hoppningen att arbetet i huset ska kunna 
bedrivas effektivt och att FM-funktionerna 
stöder forskningen på ett positivt sätt.
För mer information, kontakta Mathias Elmfeldt,  
010-722 82 68, mathias.elmfeldt@wspgroup.se

Arbetsmarknadens parter, Svenskt 
Näringsliv, LO och PTK, har kommit 
överens om att ge stöd för arbetsmiljöut-
bildning under en treårsperiod. Målsätt-
ningen är att fler företag inom privat 
näringsliv ska ges möjlighet till kompe-
tenshöjning inom arbetsmiljö. 

Från 1 januari 2016 kan arbetsgivare få 
ekonomisk ersättning för arbetsmiljöut-
bildningar inom ett stort antal områden. 

Det gäller grund- och vidareutbildning 
för chefer och vidareutbildning för 
skydds-/arbetsmiljöombud. 

– WSP har nu blivit godkända utbild-
ningsanordnare av AFA, vilket innebär 
att våra kunder kan söka utbildningsbi-
drag för utbildningar som genomförs rik-
tade till chefer och skyddsombud, säger 
Maria Solfeldt, verksamhetsutvecklare 
på WSP Environmental. Vi genomför 

arbetsmiljöutbildningar över hela landet. 
Nu hoppas vi att ännu fler företag ska 
öka sin kompetens i dessa viktiga frågor. 
Efter avslutad utbildning kan man söka 
ersättning hos AFA Försäkring.
För mer information, kontakta Maria Solfeldt, 010-
722 55 15, maria.solfeldt@wspgroup.se
Mer information finns även på AFAs hemsida www.
afaforsakring.se/arbetsgivare--fack/arbetsmiljout-
bildning/las-mer-och-ansok/PR
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FÖR ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR

WSP HJÄLPER TILL MED FM OCH LOGISTIK FÖR 
NYA BIOMEDICUM VID KAROLINSKA INSTITUTET

SKISS. BERG ARKITEKTKONTOR



Hallå där,
Johan Granlund...
Rapporten ”Förkortad 
väglivslängd – orsaker 
och kostnader” 
har fått stor 
uppmärksamhet.

Vad handlar den 
om?
– Jag och min kollega Johan 
Lang har gjort en utredning åt 
Volvo Lastvagnar, Mercedes 
Benz Sverige samt Sveriges Åke-
riföretag där vi vänt upp och ned 
på en del gamla sanningar. Bakgrunden är att regeringen den 
9 december ska lägga fram ett förslag där man planerar att ta 
ett antal miljarder kronor från åkerinäringen för vägslitage. Vi 
har utrett fakta bakom slitaget och först och främst ifrågasatt 
själva begreppet slitage; det är ju meningen att vägar ska 
användas och därmed slitas.

Landsvägar dimensioneras för att hålla 20 år innan vägytan 
behöver asfalteras om. Vi har valt att titta på orsakerna till att 
så många vägar har förkortad livslängd och inte håller i 20 år, 
samt på vad livslängdsförkortningen kostar.

Och vad kom ni fram till?
– Ja, det statliga vägnätets förkortade livslängd beror största 

delen på helt andra faktorer än slitage av fordon. Det handlar 
om brister i underhåll, byggfel, klimat, dålig dränering, UV-
strålning från solen, tjälskador med mera. Från Trafikverkets 
egna data har vi utläst att så mycket som 1/4 av kostnaderna 
för vägunderhåll har andra orsaker än trafikpåverkan. 

Endast 25 procent av den förkortade livslängden på vägarna 
kan alltså härröras från slitage av tunga fordon och dubbdäck 
från personbilar. Från Trafikverkets årsredovisning härleddes 
att lastbilarnas del av vägslitaget motsvarar 0,91 miljarder kr 
under 2015, vilket kan ställas mot de över 4 miljarder kr som 
det kommande förslaget antas innebära i nya skatter för 
åkerinäringen.

Så den tunga trafiken orsakar inte så stora skador på 
vägarna?

En del i vår rapport fokuserar på den tunga trafikens inten-
siva användning av motorvägnätet. Dessa vägar byggs 22 m 
breda. En tung lastbil använder bara i undantagsfall omkör-
ningskörfältet, den håller sig i höger körfält och använder 
därmed 3,5 m i vardera riktningen. Är det rimligt att åkaren ska 
betala för allt vägslitage när lastbilen kör på totalt 7 m av 22 m 
vägbredd?

Rapporten visar tydligt att gränsvärden för underhåll av mo-
torvägarnas spårdjup är anpassade för personbilismens kom-
fort. Det vanligaste underhållet på motorvägar är dessutom att 
åtgärda nötningsspår från personbilarnas dubbdäck.

I uppdraget ingick att analysera väghållbarhet för elva lastbi-
lar med olika bruttovikt, antal axlar, typ av däck osv. Resultaten 
visar att vägslitaget per ton gods blir lägst med kommande 
74 tons lastbilar med nio eller fler axlar, medan det särklassigt 
skadligaste fordonet är det allt vanligare 40 tons EU-semitrai-
lerekipaget med tvåaxlig dragbil och treaxlig semitrailer.

Vad händer med rapporten nu?
– Jag deltar på många konferenser och presenterar 

resultaten, senast på Elmias lastbilsmässa där jag fick mycket 
uppskattning och många frågor. Det är spännande att få 
representera WSP och visa att vi har bred kompetens; att vi är 
med och på kundernas uppdrag medverkar till klokare utveck-
ling av åkeribranschen. 

Förhoppningsvis blir vår rapport ett välkommet underlag för 
värdefulla diskussioner som kan leda till nödvändiga förbätt-
ringar av både vägunderhåll och principer för beskattning.
Hela rapporten Förkortad väglivslängd kan du läsa Sveriges Åkeriföretags 
hemsida, via länken http://www.akeri.se/sites/default/files/uploaded_files/
forkortad_vaglivslangd_-_orsaker_och_kostnader.pdf.
För mer information, kontakta Johan Granlund, 010-722 57 19,  
johan.granlund@wspgroup.se

WSP har fått ett prestigefullt uppdrag av Kristianstads kommun som 
dels innebär att ta fram ett strategiskt ljusprogram och i nästa skede 
ett genomförandeprogram. Uppdraget omfattar
hela kommunen med focus på Kristianstads tätort. 

– Vi ska analysera befintlig belysning och lyfta fram styrkor och brister 
och därefter komma med åtgärdsförslag som ska kunna implementeras 
i kommunen, berättar Johan Röklander från WSP Ljusdesign. 
 Avsikten med ”Ljussstrategi för Kristianstad kommun” är att ge väg-
ledning i belysningsfrågor av både funktionell och estetisk karaktär. Do-
kumentet tar upp visioner och riktlinjer för ljus i det offentliga rummet 
och redovisar grundläggande ställningstaganden om ljusets betydelse.

– Strategin är ett långsiktigt planeringsverktyg, säger Johan. Princi-
perna ska därför vara tidlösa och oberoende av den snabba teknikut-
veckling som sker inom belysningsbranschen.  

Ljusstrategin ska säkerställa att framtida planläggning och utbygg-
nad av nya belysningsanläggningar eller underhåll och utbyte av gamla 
existerande anläggningar sker med ett helhetstänkande, där man väger 
samman funktionalitet, estetik, ekonomi och miljöaspekter till en bra 
helhet.  

Genom ett medvetet och strategiskt ställningstagande under hela 
planeringsprocessen finns det möjlighet att göra ekonomiska bespa-
ringar och samtidigt trygga bästa möjliga belysningsanläggning för de 
investerade medlen. Belysningen ska förstärka arkitektoniska samman-
hang, ge karaktär och identitet i specifika områden.

– Planering och anläggande av belysning har av tradition skett med 
utgångspunkt enbart ur funktionella krav, säger Johan Röklander. Nu 
finns ett ökat fokus på hur ljus påverkar oss och på hur vi upplever vår 
omgivning under dygnets mörka timmar. Med ljus kan vi skapa skön-
hetsupplevelser och atmosfär, göra stadens offentliga rum attraktiva 
och trygga. 

Belysningens miljöpåverkan måste också minimeras genom förbätt-
rad energieffektivitet och minskade CO2-utsläpp men även genom en 
belysningsplanering som reducerar oönskat ljus så kallade ljusförore-
ningar.

Johan Röklander ansvarar för ljus- och belysningsprogrammen, Ka-
tarina Hennig är uppdragsansvarig samt handläggare. Åsa Gullstrand 
kommer att fungera som teknisk rådgivare och granskare av dokumen-
ten. Hela arbetet ska vara klart under 2016.
För mer information, kontakta Katarina Hennig 010-722 63 61,  
katarina.hennig@wspgroup.se

Som en del i strategiarbetet analyserar WSP befintlig belysning i Kristianstads kommun.

”Med ljus 
kan vi skapa 
skönhets-
upplevelser 
och atmosfär, 
göra stadens 
offentliga rum 
attraktiva och 
trygga.”

OMFATTANDE LJUSSTRATEGI  
FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN
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WSP INBJÖD TILL  
HÅLLBARHETSDAG UNDER 
KALMARSUNDSVECKAN
Sverige befinner sig i en akut bostadskris, det råder bostadsbrist i två tred-
jedelar av Sveriges kommuner.  Samtidigt har vi en utmaning med inte-
gration och socialt utanförskap som ökar klyftorna i samhället. Situationen 
kräver innovativa och hållbara lösningar. Hur bygger vi nya bostäder och 
upprustar befintliga bestånd så att det blir hållbart för framtiden? 

WSP och SKANSKA arrangerade en temadag i Kalmar för sina kunder, 
lokala politiker, beställare och byggare där hållbarhetsfrågorna stod i fokus. 
WSP Sverige VD Magnus Meyer berättade om WSPs engagemang för 
att bygga framtidens städer och från Kalmar-kontoret fyllde Jane Lind-
ström och Anna Thore sedan på med att spana i sin kristallkula om vad 
som är på gång i framtiden inom hållbart byggande och hur vi behöver 
förbereda oss redan idag. 

Därefter lyftes lokala exempel från Mönsterås kommuns klimatsmarta 
förskolor genom  Thomas Nilsson från tekniska kontoret och Linda Ca-
mara från Tengbom. SKANSKAs Johan Gerklev och Tobias Abrahamsson 
berättade om Linneuniversitetets framväxt i Kalmar hamn tillsammans med 
LNUs pro rektor Catherine Legrand. Dagen avslutades med debatt mel-
lan de två städerna Växjö och Kalmar som båda vill bidra i bygget av den 
framtida hållbara staden. Här medverkade kommunstyrelsens ordförande 
i Kalmar, Johan Persson och Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande i 
Växjö.

WSPs solcellsexpert, Charlotta Winkler berättade om solcellernas 
framväxt och vad som krävs för att öka tillväxten av solceller ännu mer. 
Charlotta är även medförfattare till en ny rapport som presenterades 
på seminariet. Den heter”100 procent förnybar elenergi år 2020-2025-
2030?”och har beställts av nätverket ”100 procent förnybart” tillsammans 
med Greenpeace, WWF Sverige och Naturskyddsföreningen.
Rapporten finns på WSPs hemsida wspgroup.se
För mer information, kontakta Anna Thore, 101-722 56 58, anna.thore@wspgroup.se eller 
Charlotta Winkler, 010-722 52 58, charlotta.winkler@wspgroup.se

Trafikverket har tilldelat Peab 
med partners WSP och Infranord, 
kontraktet för den första av de 
stora huvudentreprenaderna inom 
projekten Västlänken och Olskroken 
planskildhet. Byggstart är planerad 
till år 2017/2018.

Olskroken är en central knutpunkt 
i järnvägssystemet i Göteborg och 
Västsverige. Här möts fem banor, de 
flesta i samma plan. Trafiken utgörs 

av såväl person- som godståg, vilket 
gör denna plats till en av landets 
mest intensiva knutpunkter för järn-
vägstrafik. Entreprenad Olskroken 
innebär att nya spår byggs för att 
separera godstrafiken från persontra-
fiken. En ombyggnad i Olskroken, så 
att järnvägsspåren korsar varandra i 
olika nivåer, är nödvändig och kom-
mer att höja kapaciteten och öka 
framkomlighet och driftsäkerhet för 
all tågtrafik till och från de anslu-

tande banorna.
Upphandlingen av Entreprenad 

Olskroken är utförd enligt kontrakts-
modellen ECI, Early Contractor 
Involvement. Peab involveras därför 
i ett tidigt skede och ansvarar för 
detaljprojektering inför byggstarten. 
WSP är, tillsammans med Infranord, 
partner till Peab i uppdraget.  

WSP ansvarar för projekterings-
arbetet inom samtliga discipliner i 
projekt Olskroken. Arbetet kommer 

att bedrivas i samverkan mellan 
Trafikverket, PEAB, Infranord och 
WSP. I den inledande fasen utreder 
och projekterar WSP de lösningar 
som kommer att ligga till grund för 
entreprenadarbetena. I fas 2 utförs 
sedan detaljprojektering av överens-
komna lösningar. Projektet stämmer 
väl in i WSPs tillväxtstrategi för 
Göteborgsregionen.

WSP BISTÅR NORDKALK MED TEKNIK- 
OCH UPPHANDLINGSSTÖD
WSPs avdelning Kraft &Värme har assisterat Nordkalk vid upphandling 
av reningsteknik för reduktion av kväveoxider och svaveldioxid i rökgasen 
från deras kalkugn i Köping. För reduktion av kväveoxider pågår upp-
handlingen av ett SNCR-system (Selective Non Catalytic Reduction). 
Kalkugnen är en lång roterugn och SNCR- tekniken är anpassad för detta 
genom att ammoniaklösningen matas in till den roterande ugnen via en 
roterande koppling, en s.k. svivel och sprayas in i ugnen vid en lämplig 
temperaturnivå, ca 850 C. 

WSP har skrivit de tekniska specifikationerna för förfrågningsunderla-
get, bistått Nordkalk med granskning av övrigt förfrågningsunderlag samt 
medverkat vid leverantörskontakter. Installationen kommer att ske senare 
i höst.
För mer information, kontakta Solvie Herstad Svärd, 010-722 73 89,  
solvie.herstad.svard@wspgroup.se

MOD OCH SAMVERKAN I ROSENDAL 
I Uppsala växer en ny stadsdel fram i området Rosendal. 6 000 nya bostäder 
kommer det att finnas här när området är färdigt. Med handel och service och 
kopplingar till universitet kommer detta bli en levande och attraktiv stadsdel där 
hållbarhet står i fokus.

I slutet av augusti inbjöd kommunen till två temadagar om utvecklingen i 
Rosendal. Fredagen ägnades åt utställningar och anföranden av företag och 
verksamheter som är engagerade i Rosendal. Uppsalas kommunalråd Maria 
Gardfjell uppmanade aktörerna att vara modiga och tänka nytt. 

På uppdrag av Uppsala kommun är WSP generalkonsult för Rosendal, med 
Tengbom som underkonsult. WSP deltog i mässan i Rosendal med en mycket 
välbesökt monter. Fredrik Frensborg WSP medverkade även i paneldebatt och 
framhöll vikten av samverkan och förtroende i arbetet för att skapa en hållbar 
stadsdel som kan tjäna som föredöme i Sverige.
För mer information, kontakta Fredrik Frensborg, 010-722 69 33, fredrik.frensborg@wspgroup.se

PEAB KONTRAKTERAS TILLSAMMANS MED WSP  
FÖR ENTREPRENAD PLANSKILDHET OLSKROKEN
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FO
LK I FARTEN

Tommy Ivarsson har börjat i WSPs 
försäljningsorganisation som Key 
Account Manager för Volvo. Tommy 
har lång erfarenhet inom telecom och 
infrastruktur och har haft olika ledande 
roller inom försäljning både i Sverige 
och utomlands.

Harmannus Menninga är ny konsult 
och utredare inom väggruppen på 
WSP Samhällsbyggnad i Malmö. Har-
mannus är specialist på asfalt och väg-
beläggning och kommer närmast från 
Tyréns där han arbetat med dimensio-
neringar och underhållsutredningar.

Jessica Aronsson är WSPs första 
kvinnliga fältgeotekniker. Branschen är 
mansdominerad och det finns bara ett 
fåtal i hela landet. Jessica har nyligen 
avslutat sin masterutbildning i geologi 
vid Göteborgs universitet och nu arbe-
tar hon på WSP-kontoret i Kalmar.

Andreas Helgesson är avdelningschef 
för den nya avdelningen Styrteknik som 
byggs upp i Stockholm/Göteborg/
Malmö med nära kontakter till övriga 
orter. Den nya avdelningen bildar en 
nationell bas för kompetensutveckling 
som gynnar kunderna inom fastighets- 
och infrastrukturprojekt.N
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WSP-TEAM VINNARE I FINSK 
STADSUTVECKLINGSTÄVLING
WSP har tillsammans med BM-Architects, Designer Päivi Raivio och Setlementtiasunnot Oy vunnit en 
stadsutvecklingstävling med fokus på hållbarhet i Helsingfors. Tävlingen, Kera Challenge, arrangerades av 
S-group tillsammans med Nordic Built Cities Challenge. 

Tävlingsuppgiften var att omvandla industriområdet Kera till ett hållbart och smart bostadsområde. 
Den övergripande visionen för industriområdet var att skapa ett ”20-minuters grannskap” där invånarna 
har tillgång till en mängd tjänster samt når Helsingfors centrum på 20 minuter utan att använda privat 
bil. I tävlingen ingick även att ge kreativa lösningar för återanvändning av nuvarande industribyggnader, 
konstruktioner och avfallsmaterial. 

Det vinnande tävlingsförslaget arbetades fram genom nära samarbete inom det svensk-finska teamet. 
WSP Sverige ansvarade för att ta fram koncept för ekosystemtjänster och multifunktionella platsbildningar 
samt att identifiera och förstärka områdets kulturarv. 

– Det har varit en rolig och spännande resa att tillsammans med våra samarbetspartners ta fram för-
slaget. Våra kompetenser och erfarenheter av stadsutveckling och gröna frågor har verkligen kommit till 
sin rätt i projektet. Juryns positiva motivering bidrar till att det känns extra roligt, säger Felix Brännlund, 
landskapsarkitekt WSP Sverige.

Tävlingsförslaget är även med och tävlar i Nordic Built Cities Challenge Awards där det ställs emot 
bidrag från sex parallella arkitekturtävlingar från övriga nordiska länder. Vinnare i Nordic Built Cities Chal-
lenge Awards tillkännages i slutet av oktober.
Läs mer om tävlingen på http://nordicbuiltcities.org/thechallenge/
För mer information kontakta Daniel Larsson, 010-722 84 27, daniel.p.larsson@wspgroup.se

Juryns motivering: 
”Co-op City proposed a great concept focusing especially on the social, human-scale aspect of city deve-
lopment – true to Nordic values and the competition criteria. The jury was especially fond of the realistic 
plans to implement solutions for circular economy, joint building ventures, co-creation, and communal 
living.”

STOR FÖRVÄNTAN INFÖR 100H  
– WSPS FRAMTIDSSTIPENDIUM 2016
Då förra årets tävling om WSPs Framtidsstipendium slutade med en enhälligt över-
väldigad jury och en ny medarbetare på WSP Analys & Strategi, är det inte konstigt 
att förväntningarna inför årets casetävling är stora.

Sedan 2015 delar WSP årligen ut WSPs Framtidsstipendium, vars syfte är att 
bidra till ökad inspiration och kreativitet på svenska universitets- och högskoleut-
bildningar inom samhällsutveckling, teknik 
och miljö. Stipendiet utses via en casetävling 
vid namn 100H, där studenter från Sveriges 
högskolor och universitet gör upp genom att 
inom 100 timmar försöka leverera den bästa 
lösningen på ett givet case.

Förra årets tävling hade tema ”Digitalisering” 
och vanns genom ett enhälligt jurybeslut av 
Madeleine Larsson och Frida Bard, båda två 
från Chalmers. Priset var en resa till London 
där stipendiaterna fick besöka WSP UK, samt 
flera WSP-projekt runtom i London – bland 
annat The Shard. För Madeleine Larsson fortsatt resan dock ännu längre, då hon 
numera sitter som konsult på WSP Analys & Strategi med placering i Stockholm.

Årets tävling går under temat ”Integration” och caset släpps den 11/11 kl 11.00 
på wspgroup.se/100h. I jurun sitter bland andra Magnus Meyer, VD WSP Sverige, 
samt Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör WSP Sverige.
För mer information, kontakta Sabina Olsson, 010-722 87 83, sabina.olsson@wspgroup.se

Förra årets vinnare.



SVERIGE 
PORTO BETALT

Avsändare: 
WSP, 121 88 Stockholm-Globen

B

EN NY TYP AV  
CASE TÄVLING FÖR 
EN NY GENERATION  
STUDENTER

Vad går att åstadkomma på 100 timmar?

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar 
samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Tillsammans har 
vi 34 000 medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi omkring 3 500 medarbetare.

100H är en ny typ av 
casetävling, där studenter från 
svenska högskolor och univer sitet 
tävlar om chansen att vinna  
WSPs Framtidsstipendium 2016.  
Caset släpps den 11/11 klockan  
11:00, arbets grupperna har  
sedan 100 timmar på sig att  
leverera en lösning.

Läs mer på wspgroup.se/100h

WSPs Framtidsstipendium 2016


