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WSP har en framträdande roll både 
i Sverige och globalt när det gäller 
projektledning.  Professionell pro-
jektledning är nyckeln till att kunna ta 
helhetsansvar för stora, multidiscipli-
nära projekt.  Men att vara stor och 
stark räcker inte för att driva projekt. 
Projektledarna måste förstå kundens 
affär, kunna ge välgrundade råd och 
verkligen vara den kompetenta part-
ner som kunden efterfrågar.  Goda 
relationer som bygger på ömsesidigt 
förtroende är helt nödvändigt för oss 
konsulter.

Ett ständigt lärarande är därför 
en självklarhet om vi ska kunna leda 
utvecklingen i samhällsbyggnadssek-
torn.  Och en öppenhet och nyfiken-
het på nya lösningar. Hur skulle det 
se ut om alla nöjde sig med att göra 
endast det som man alltid har gjort? 
Då skulle vi varken ha något Spotify, 
Facebook eller Apple. Därför är jag 
stolt över att få leda ett företag som 
WSP. Vi tror på människans kapacitet att utveckla nya 
lösningar som förbättrar vardagen, genom att bejaka 
kreativitet och nytänkande. Att vara samhällsbyggare 

innebär att ta sitt arbete och sin roll 
på allvar och att våga tänka utanför 
ramarna.

Det har vi tagit fasta på när vi nu 
lanserar vår nya funktion Hållbarhet 
& Innovation. Att skapa ett verkligt 
hållbart samhälle kräver mod att 
ifrågasätta gamla sanningar och 
nyfikenhet att prova nya idéer och 
tänka i nya banor. Genom att för-
ena forskning och innovation med 
affärsutvecklingen inom hållbarhet 
hoppas vi att WSP ska bli ännu vas-
sare på att visa vägen mot morgon-
dagens samhälle.

Vårt mål är att ständigt ligga 
steget före, ett annat är att vi ska 
växa kraftigt. Det är med stolthet 
jag konstaterar att 2015 blev ett bra 
år för WSP. Vår omsättning är den 
högsta någonsin och antalet medar-
betare ökade med 18 procent. Både 
organisk tillväxt och förvärv har 
bidragit till den goda utvecklingen 

och vi är nu ca 3 500 engagerade medarbetare i WSP 
Sverige.

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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MODIGA KONSULTER TÄNKER UTANFÖR BOXEN

WSP SYSTEMS 
ÖPPNAR I VÄSTERÅS
Tre rutinerade projektörer har rekryterats 
till WSP Systems i Västerås. Det innebär 
starten på en fortsatt expansion i regionen. 

– Vi är mycket glada att nu kunna erbjuda 
marknaden i Västerås kvalificerade tjäns-
ter inom el och automation, säger WSP 
Systems regionchef Anders Wikström. 
Förhoppningen är att vi ska växa ytterligare 
och samverka med våra kollegor från övriga 
affärsområden för att WSP ska kunna vara 
en stark partner i samhällsutvecklingen. Det 
händer mycket i Västerås just nu och WSP 
vill ha en framträdande roll i den utveck-
lingen.

De nya medarbetarna är Per Schrewelius, 
uppdragsansvarig fastighetsautomation (styr 
och övervakning). Per kommer närmast från 
SFV där han haft en roll som specialist och 
övergripande ansvarig för byggnadsauto-
mation.

Thomas Johansson, är uppdragsansva-
rig elkonstruktör och ansvarig för Systems 

Västerås. Thomas kommer närmast från 
den lokale elentreprenören PMC där han 
haft flera roller bland annat som platschef, 
projektchef, kalkylator och inköpare.

Per Björklund är uppdragsansvarig elkon-

struktör och kommer närmast från en tjänst 
som projektledare/konstruktionsledare på 
ELE i Västerås. 
För mer information, kontakta Thomas Johansson,  
010-722 69 97, thomas.l.johansson@wspgroup.se  

Per Schrewelius, Thomas Johansson och Per Björklund sätter WSP Systems på kartan i Västerås.
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WSP FÖRVÄRVAR PRD 
KONSULT OCH STÄRKER 
INOM ENERGI
WSP har förvärvat PRD konsult, ett snabbväx-
ande teknikkonsultföretag inom energibranschen. 
Förvärvet är ytterligare ett steg i WSPs tillväxt-
strategi att bli ledande inom samhällsbyggande i 
Norden.

PRD konsult AB är ett teknikföretag inom energi-
branschen som levererar konsulttjänster inom fl era 
teknikområden, såsom energieff ektivisering, kon-
struktion, beräkning samt provning och driftsätt-
ning av energianläggningar. Sedan starten 2006 
har man varit verksam inom kärnkraftsindustrin 
och har under årens lopp arbetat med alla listade 
funktionsgrupper inom kärntekniska anläggningar.

– Förvärvet ligger väl i linje med WSPs vision 
och tillväxtstrategi och vi är mycket nöjda att få 
välkomna PRD konsult till oss. Energibranschen 
har många spännande utmaningar framför sig och 
ett tydligt utvecklat aff ärsområde för PRD konsult 
är att hantera den svenska kärnkraftsindustrins 
avveckling, säger WSPs VD Magnus Meyer. Ett 
område fokuserat ur ett hållbarhetsperspektiv där 
vi vill vara en aktiv deltagare i att göra det arbetet 
så eff ektivt och professionellt som möjligt.

För WSP innebär förvärvet ytterligare ett steg 
in på den intressanta energimarknaden. Inom två 
år kommer sannolikt fyra av de nio återstående 
kärnkraftsreaktorerna att tas ur bruk vilket medför 
ett intensivt arbete. WSP är väl positionerade 
genom sitt ramavtal med Vattenfall där vi idag är 
”Preferred supplier”.

– På PRD konsult har vi höga kvalitetsmål och 
jobbar ständigt med att utveckla verksamheten. 
Genom att bli en del av WSP får vi internationell 
och organisatorisk styrka. För våra medarbetare 
innebär det nya möjligheter för vidareutveckling, 
säger VD Oskar Hovlund.

PRD konsults verksamhet är idag främst kon-
centrerad till huvudkontoret i Oskarshamn med 
lokalkontor i Östhammar och Varberg. Företaget 
har drygt 20 medarbetare.
För mer information, kontakta Jan-Åker Fransson, 
010-722 70 13, jan-ake.fransson@wspgroup.se

WSP PROJEKTERAR NEDSÄNKNING AV 
VÄG E45 I CENTRALA GÖTEBORG
Trafi kverket har tilldelat Peab med WSP som konsult, en stor totalentreprenad. 
Projektet ligger i anslutning till Göteborgs centralstation och är en förlängning 
på Götatunneln, väg E45. Byggstart planeras till juni 2016.

E45 i centrala Göteborg ska byggas om och sänkas ned mellan Stadstjänare-
gatan och Gasklockan. För att möjliggöra en förtätning av Göteborgs stad och 
centrum har man i vägplanen valt att utforma första delen av sträckan mellan 
Stadstjänaregatan och Torsgatan med en överdäckning som innebär att hus kan 
byggas ovanpå tunneltaket i framtiden. Resterande sträcka blir öppet och den 
idag signalreglerade korsningen vid Gasklockan byggs om till planskild lösning. 
Dessutom ska en befi ntlig bro i Gullbergsmotet breddas.

– Byggnation med överdäckning och ”tunneldel” innebär att projektet blir 
mycket teknikintensivt och i stort sett samtliga aff ärsområden på WSP kommer 
att bli inblandade. Flera andra stora projekt som exempelvis Västlänken-Central-
station och bygget av Nya Hisingsbron ligger i direkt anslutning och kommer att 
pågå samtidigt. Det här ställer naturligtvis stora krav på tillfälliga trafi komlägg-
ningar och på olika provisoriska lösningar, säger Lars Johansson, avdelningschef 
på WSP

Beräknad entreprenadkostnad ligger på drygt 1 miljard kronor. Byggstart plane-
ras till juni 2016 och projektet planeras pågå till 2021.
För mer information, kontakta Lars Johansson, 010-722 73 51, lars.g.johansson@wspgroup.se

WSP INLEDER SAMARBETE MED 
KTH CAMPUS I STOCKHOLM
WSP har skrivit avtal med KTH Campus i Stockholm som bland annat innebär att 
en av skolans nya undervisningslokaler får namnet WSP-hallen. Syftet är att stärka 
relationen mellan näringsliv och studenter. Invigning av hallen sker i augusti i år.

Det här är ett bra sätt att på plats stärka relationerna mellan WSP och KTH:s studen-
ter. I WSP-hallen får vi möjlighet att arrangera olika möten och sammankomster mel-
lan våra medarbetare och studenter. På så sätt drar vi nytta och utvecklas av varandra. 
Vi kommer att genomföra rekryteringsevent och även få möjlighet att medverka till 
en snabbare integrering av utländska studenter.

WSP-hallen är 100 kvm stor och är en del i det nya undervisningshuset på KTH. 
Byggnaden ska genom sin utformning bidra till en ny, framgångsrik modell för framti-
dens lärande och kommer att tas i bruk hösten 2016. WSP är huvudsponsor av hallen 
under fem år.

– Samverkan med näringslivet är en viktig del för studenternas utveckling och vi ser 
fram emot att få samarbeta med WSP, säger Per Roald, avdelningschef vid Byggtek-
nik och design på KTH.

”Förvärvet ligger 
väl i linje med 
WSPs vision och 
tillväxtstrategi 
och vi är mycket 
nöjda att få 
välkomna PRD 
konsult till oss.”

KARLSTAD, VARBERG, GISLAVED OCH MOTALA 
– KOMMUNER SOM HAR SIN FRAMTIDSBILD KLAR
Framtidens stad är ett samarbete mellan WSP och Karlstads, Varbergs, Gislaveds och Motalas kom-
muner som har pågått under 1,5 år. Syftet har varit att kartlägga betydelsefulla faktorer som kan påverka 
våra städer i framtiden för att kunna öka handlingsberedskapen inför framtida händelser. 

Våra städer är utsatta för hård konkurrens. Samtidigt är osäkerheten stor kring hur faktorer som urbani-
seringen, den åldrande befolkningen, e-handeln och konkurrensen från externhandelsområden kommer 
påverka stadskärnorna framöver. Det här var utgångspunkten för projektet Framtiden stad.

– För oss har det varit oerhört intressant att lyfta blicken fram till och med år 2030 och genom projektet 
kunna tillföra den egna organisationen nytänkande, kreativitet och kunskap som en grund för fortsatt 
internt strategiarbete och verksamhetsutveckling, säger Jan Malmgren samhällsutvecklingsdirektör 
Varbergs kommun.

Under arbetet togs bland annat fyra framtidsscenarier fram. Faktorer som starkt respektive svagt håll-
barhetsfokus och ekonomisk tillväxt respektive stagnation har varit ramverket för framtidsbeskrivningarna. 
Konsekvenserna har analyserats och kompletterats med beskrivningar om hur vi kan komma att konsu-
mera, bo, arbeta, förfl ytta oss och leva i framtiden. Slutligen har, i workshops på lokal nivå, framtidsbilder 
tagits fram för de medverkande kommunerna baserat på respektive kommunens specifi ka förutsättningar. 

Projektet presenterades den 25 maj på Svenska Stadskärnors årskonferens i Örebro av Fredrik Berg-
ström, aff ärsområdeschef WSP Analys & Strategi. Även Jan Malmgren, Stadsbyggnadsdirektör Varbergs 
kommun kommer deltog på årskonferensen och gav sina refl ektioner av projektet.
För mer information kontakta Fredrik Bergström, 010-722 86 79, fredrik.bergstrom@wspgroup.se
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Projektledning är en stor del av WSPs verksamhet och nu är vi ännu 
större inom området efter förvärvet av Faveo, förra året. WSP Ma-
nagement är ledande i Norden och globalt inom projektledning för 
samhällsbyggnadssektorn. Totalt är vi 425 medarbetare i Sverige och 
230 i Norge. 

– Jag är mycket stolt över att WSP Management har många av 
branschens mest erfarna projektledare, som vet hur man driver projekt 
i mål, säger Mickey Johansson. Vi är vana att leverera en komplett 
organisation eller att ingå som del i kundens organisation för projektet.
Vårt mål är enkelt. Vi ska ständigt öka vår leveranskapacitet så att vi 
kan ställa upp med rätt team vid varje tidpunkt, på varje ort och för 
lämplig genomförandeform för det aktuella projektet. 

VÅRA FEM PRINCIPER FÖR FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT
• Målfokus
• Genom att alltid utgå från vilka resultat som är viktigast för dig som 

kund anpassas lösningen utifrån dina förutsättningar.
• Trygghet
• Du som kund har alltid full kontroll över projektet med stöd av vår 

väl beprövade projektledningsmodell.
• Kommunikation
• Kommunikation och samverkan utgör grunden för framgångsrika 

projekt.
• Professionalism
• Vår samlade erfarenhet och kompetens säkerställer att rätt resultat 

uppnås i ditt projekt.
• Hållbarhet
• Vi förstår och hanterar dagens och även morgondagens, krav på 

hållbarhet för människor och miljö.

PROJEKTLEDARE I VÄRLDSKLASS

Mickey Johansson, 
aff ärsområdeschef 
WSP Management.

WSP MANAGEMENT GER UT 
PROJEKTLEDNINGSSTANDARD
Genom ett nytt avtal med Project Management Institute 
(PMI) i USA kommer WSP Management att ge ut en svensk 
utgåva av projektledningsstandarden PMBOK® Guide. 

– PMBOK® Guide är den mest etablerade projektlednings-
standarden i världen och vi tror att WSP Managements 
koppling till denna kommer att bli värdefull på många sätt, 
säger Markus Hagstrand, som är projektledare för den svenska 
utgåvan.  Detta stärker vår trovärdighet inom projektlednings-
området. 

Den svenska utgåvan av PMBOK® Guide 5th Edition beräknas preliminärt vara klar för 
försäljning under sommaren 2016.   
För mer information, kontakta Markus Hagstrand, 010-722 97 55, markus.hagstrand@wspgroup.se

MICKEY JOHANSSON 
INVALD I CMB:S STYRELSE
CMB är Sveriges främsta forum för frågor om styrning, ledning 
och management inom samhällsbyggnad. 

CMB bildades 1998 som ett långsiktigt samarbete mellan Chal-
mers tekniska högskola och den svenska samhällsbyggnadssek-
torn. Den övergripande målsättningen är att, i en alltmer komplex 
miljö, stimulera till ett moderniserat ledarskap som bidrar till ett 
hållbart samhällsbyggande. 

CMB består av fyra Chalmersinstitutioner samt närmare 60 av 
marknadens starkaste aktörer inom privat och off entlig verksam-
het. Styrelsen utvecklar mål och strategier för att påverka och 
stimulera samhällsbyggandssektorn till ett moderniserat ledarskap 
som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande i en allt mer komplex 
och internationell miljö.
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Nytänkande och innovation är viktiga 
begrepp inom WSP. Ska man bli 
ledande inom samhällsbyggnads-
sektorn krävs att man vågar tänka 
utanför boxen. Ett levande bevis på 
detta är Mikael Törnkvist på WSP 
Management. Han är helt fixerad 
vid effektivisering och tycker att 
branschen halkat efter när det gäller 
digitalisering av produktionsstadiet i 
byggprocessen. 

– Man kan verkligen inte kalla bran-
schen för konservativ, säger Mikael. 
Den har ju kommit med 3D-modeller, 
3D-printers och internet of things. 
Men det finns en viss rädsla för att 
lämna invanda arbetssätt och istället 
använda ny digital teknik. 

Mikael har effektiviserat WSPs 
byggprocess för projekt- och bygg-
ledning. 

– I korthet handlar det om att jag 
utgått från vår programvaruleverantör 

Autodesks programsvit BIM 360 och 
digitaliserat arbetsprocessen under 
framförallt produktionsfasen men 
också för projekteringen. All infor-
mation finns i ”molnet” och det enda 
man behöver är en Ipad och dator 
som arbetsredskap.

Mikael, som själv är projekterings- 
och byggledare, såg mycket tidigt 
vilka möjligheter som finns att tjäna 
tid och göra processen mer tydlig och 
lättförståelig. 

Efter ett besök hos WSP-kollegor 
i Sydafrika, som var tidiga med 
digitaliseringen, var Mikael ännu mer 
övertygad om att detta är nyckeln för 
att möta framtidens resursbehov. Det 
digitala arbetsflödet har fördelen att 
det enkelt går att utveckla till tjänster. 
Ytterligare en fördel är att en stor del 
av tjänsterna inte är språkberoende 
vilka öppnar för att våra kunder får 
direkt nytta av de skalfördelar ett glo-
balt företag som WSP kan erbjuda.

Mikaels innovation har bland annat 
använts i byggprojektet Näverlur i 
Göteborg. Fastighetsägaren Posei-
don ville testa och det visade sig att 
man sparade mycket tid genom att 
eliminera all dubbel administration 
samt få med all information genom 
hela projektet. Det tunga arbetet 
görs tidigt genom all konfigurering. 
Men när alla beskrivningar och mått 
är på plats har man ett verkningsfullt 
ärendehanteringssystem som omfat-
tar dagbok, bilder och checklistor. All 
information skrivs in direkt i systemet 
utan att passera ett papper. Informa-
tionen blir genast tillgänglig, sökbar 
och möjlig att förädla.

– Man sparar så mycket tid på 
detta arbetssätt, säger Mikael. Tänk 

en besiktning till exempel där ett ny-
producerat hus ska gås igenom. Har 
man sin platta i handen är det bara att 
följa varje rum och hitta exakt all in-
formation om det rummet. Varje rum 
är försett med en QR-kod kopplat 
till alla berörda handlingar. Material, 
åtgärder, punkter som återstår… allt 
finns samlat och kan ses på ett väldigt 
tydligt sett.  Och när det sen handlar 
om få fram protokoll så fixas det lätt 
på fem minuter, och sorterat på det 
sätt man själv väljer. En sådan process 
kan ta uppåt 40 timmar med traditio-
nellt arbetssätt.
För mer information, kontakta Mikael  
Törnkvist, 010-722 89 29,  
mikael.tornkvist@wspgroup.se 

Fagervik är en bruksort i Timrå kommun. Här hade Wifsta Varfs 
AB en sulfitfabrik fram till 1975. Därefter har området i stort sett 
varit tomt och övergivet. 2007 beslutade kommunen att platsen, 
som har ett vackert läge vid sjön, skulle saneras och omvandlas till 
rekreationsområde.

WSP Management (dåvarande Faveo 
Projekledning) anlitades för att ansvara 
för projekteringsledning, projektled-
ning, byggledning, miljöledning och 
projektadministration vid saneringen. 
Åsa Björklund var byggledare i upp-
draget som omfattade både projekte-
ring och genomförande. 

– Området är på 35 hektar, det kan 
jämföras med 50 fotbollsplaner, och 
innehöll 114 000 kubikmeter förorenad 
mark. Det var ett mycket omfattande 
arbete som krävde mycket planering och logistik. Gamla byggnader 
skulle rivas, mark och vatten saneras. Massorna skulle klassificeras 
och tas om hand.  Totalt togs också 14 000 kubikmeter förorenade 
muddermassor om hand. 

Därefter vidtog arbetet med att anlägga det nya rekreations-
området. Hela projektet har pågått över flera år och projektets 
medlemmar lärde känna varandra och hade ett väldigt bra samar-
bete under hela resan. 

– Det var så roligt att få jobba med duktiga, erfarna kollegor som 
delat med sig av sin kunskap, säger Åsa som själv alltid jobbar efter 
tre viktiga ledord: Ta ett ledarskap, ha en tydlig projektmetodik och 
kommunicera med alla parter. Hela tiden.
För mer information, kontakta Åsa Björklund, 010-722 96 92,  
asa.bjorklund@wspgroup.se

MIKAEL SKÖTER PROJEKT- 
LEDNINGEN VIA MOLNET

FRÅN FÖRORENAD INDUSTRIMARK  
TILL POPULÄRT REKREATIONSOMRÅDE

Det gamla industriområdet i Fagervik har nu blivit ett uppskattat fritidsområde med promenad-
vägar utmed stranden, grillplatser, pulkabacke och frisbeegolfbana.
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WSP Management implementerar visuell 
projektstyrning med hjälp av 3D/BIM-
modeller i ett av Sveriges mest omtalade 
projekt, nya Slussen. Det är ett samar-
betsprojekt inom Stockholms stad mellan 
Exploateringskontoret, Trafikkontoret 
och Stadsbyggnadskontoret. Projektet är 
uppdelat i tre delområden; berg, land och 
vatten.   

WSP har sedan tidigare varit engagerade 
i projektet med projektering och kalkyl-
uppdrag.  Under hösten 2015 fick Armin 
Khagebahri på WSP Management uppdrag 
från Stockholm Stad att implementera en ny 
metod för att hantera modelleveranser till 
kostnadskalkyler och en platsbaserad tidplan 
för delområde land. Stora delar av arbetet 
har ägnats åt informationshantering och 
att ta fram riktlinjer för leveranser som ska 
anpassas till en modellbaserad kalkyl. Armin 
har sedan lång tid arbetat med BIM-utveck-
ling på WSP och tagit fram unika arbetsme-
toder som ska driva teknikutvecklingen inom 
visuell planering och kostnadsstyrning, det 
vill säga 4D och 5D BIM.

– Med hjälp av programvaran Vico Office 

har jag importerat information från 3D/
BIM-modeller för att prissätta betong, ar-
mering, stålkonstruktioner, pålar med mera. 
Geometrier från varje byggdel har kopplats 
direkt från modellen till ett kalkylrecept. I 
varje recept ligger det materialkostnad och 
arbetskostnad, där arbetstimmarna räknas 
fram när man kopplar mängder från model-
len. Fördelen är att man kan styra projekt-
kostnaden direkt från modellen och få bättre 
kontroll över information och ändringar som 
kommer vid nya leveranser. När modellerna 
uppdateras kan vi snabbt göra en kost-
nadsanalys och jämföra kostnader mot vår 
budget, berättar Armin Khagebahri.

Modeller har levererats som separata 
CAD-filer för att koppla ihop dem i Vico 
Office. Stort fokus har varit på metadata-
hantering och informationsöverföring mel-
lan olika parametrar som ligger i modellen.  
I varje byggdel ligger flertal taggar som ska 
hänvisa till ett visst område. När vi aktiverar 
modellerna i programvaran samlas utvalda 
parametrar med byggdelsbeskrivning i en 
mängdlista för att plocka fram area, volym, 
löpmeter med mera som vi kan använda 
till kalkyl. Den visuella biten hjälper oss 

få en bättre uppfattning av projektet och 
programmet verifierar om mängderna är 
kopplade till kalkyl, säger Armin.

Man har också använt ”Flow Line” som 
planeringsteknik för att kunna tolka och läsa 
tidplanen på ett mer optimalt sätt. Samma 
teknik användes 1932 när man byggde 
Empire State Building, där logistiken var 
speciellt genomtänkt utifrån Henry Fords 
löpandebandprincip. 

– Med LBS (Location Breakdown 
Structure) i Vico Office har vi platsindelat 
modellens anläggningsdelar i både vertikala 
och horisontella delar för att få produktions-
ordning mellan aktiviteter i vår tidplan. Akti-
viteternas varaktighet tas fram genom att vi 
kopplar kostnader från kalkylen till tidplanen 
och använder arbetstimmarna som ligger i 
kalkylrecepten. 

– Vi kan även redovisa resurssättning per 
plats och ta fram kassaflödet som visar en 
schematisk graf på kostnader som prognos 
och bättre projekt uppföljning, säger Armin 
Khagebahri. Vid ändringar eller nya model-
leveranser kan vi snabbt analysera tillkom-
mande och avgående geometrier som slår 
igenom automatiskt i både tid och kostnad. 

TID OCH KOSTNADSSTYRNING  
INTEGRERAS MED BIM PÅ NYA SLUSSEN
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Vy över Katarinaparken och terrasserna. 



HÖGA KVALITETSKRAV PÅ 
PROJEKTLEDNINGSARBETET 
FÖR PROJEKT SLUSSEN
Slussen i Stockholm är i dåligt skick och ska nu byggas om. Det är ett omfat-
tande arbete som ställer höga krav på ordning och reda och ett strukturerat 
arbetssätt om tidplan och budget ska hållas.

Helena Cedersjö från WSP Management är anlitad av Stockholm stads ex-
ploateringskontor för att svara för kvalitetsledningen i projektet. Helena har lång 
erfarenhet av att ta fram ledningssystem för stora projekt. Hon har tidigare ar-
betat som bitr. kvalitetschef på KM som sen blev J&W och nu är WSP. Helena 
är tillbaka på WSP efter förvärvet av Faveo Projektledning AB. 

– Jag jobbar efter en projektmetodik som vi utvecklat inom Faveo och som 
innehåller en generell projektmodell, projektprocesser, metoder, mallar och 
exempel inom professionell projektledning. Projektmodellen utgör ett ramverk 
med en helhetssyn på projekt. 

Den ger en tydlig struktur genom hela projektet och underlättar för medarbe-
tare att driva och kvalitetssäkra projektledningsarbetet. 

– För ombyggnaden av Slussen är projektledningsarbetet indelad i 14 olika 
ämnesområden och vi har ett gemensamt ledningssystem som säkerställer 
kvaliteten inom alla områden, säger Helena. I detta projekt ställer vi även krav 
på entreprenörerna att de ska kvalitetssäkra projektledningsarbetet för att styra 
sina uppdrag.

Grunden i Faveo Projektmetodik är hämtad från internationella standarder 
och ramverk inom projektledning, främst PMBOK® Guide (ANSI-standard 
publicerad av PMI®) men även ISO 10006, ISO 21500 och ICB (IPMA Com-
petence Baseline).

Den processbaserade modellen är generell och illustrerar projektets huvud-
processer samt faserna i projektets livscykel. Projektägaren fattar beslut om 
projektets fortsättning från beslutsunderlag som projektet tar fram vid varje 
fasavslut.

Projektmetodiken och modellen bidrar till att uppnå en tydlighet och eff ektiv 
kommunikation både inom projektet och med projektets intressenter.
För mer information, kontakta Helena Cedersjö, 010-722 97 24, helena.cedersjo@wspgroup.se
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Projektledningsprocessen inom ämnesområdena: 
 
 01 Integrerat 08 Miljö 
 02 Omfattning 09 Arbetsmiljö 
 03 Organisation 10 Säkerhetsskydd 
 04 Tider  11 Kommunikation 
 05 Ekonomi 12 Upphandling 
 06 Kvalitet  13 Intressenter 
 07 Risk  14 Datasamordning

Programskedet
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TID OCH KOSTNADSSTYRNING 
INTEGRERAS MED BIM PÅ NYA SLUSSEN

För att få ett informationsfl öde 
som är sammanhängande med bra 
spårbarhet, ser vi det här arbetssättet 
som en stor nytta i projektet. Med en 
helhetslösning involverar vi fl er att 

samarbeta och använda full potential i 
ett BIM-projekt.
För mer information, kontakta 
Armin Khagebahri, 010-722 89 48, 
armin.khagebahri@wspgroup.se

Slussen ska byggas om och stora delar av projekteringen har BIM i fokus. 
Samtliga BIM-modeller har projekterats i CAD-programmet Revit, där 
ELU som generalkonsult är ansvarig för modelleveranser för både delom-
råde land och vatten. 

Med en gemensam prototyp av hela Slussen har varje disciplin blivit 
uppdelad i olika entreprenader och anläggningsdelar för att enklare ta 
fram information för respektive delområde. Projektet har från början haft 
krav på att tillämpa BIM-modeller till samgranskning, för kollisionskontrol-
ler och digital information för att ta fram projektkostnader.

Armin Khagebahri 
är BIM-specialist 
och kostnadsana-
lytiker på WSP 
Management.

KÄLLA: FO
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Trafikförvaltningen i Stockholm 
ska öka kapaciteten på den röda 
linjen i Stockholms tunnelbana med 
25 procent. Det innebär många 
olika typer av uppdateringar, bland 
annat ska man ha fler och smidi-
gare fordon med fler dörrar för att 
korta stationsuppehållen och ordna 
bättre signal- och it-system. WSP 
projektleder arbetet med att bygga 
om två depåer för att passa det nya 
fordonet C30. Depåerna ligger i 
Hammarby och Nyboda.  

– Vi kom in tidigt i processen berät-
tar Carolina Ekelund, projektledare 
från WSP Management. Det är en 
stor fördel och väldigt roligt att hålla 
i helheten från ax till limpa. Detta 
är ett komplex projekt med många 
tekniska utmaningar. Man måste 
komma åt att underhålla vagnarna 
från alla håll och därför bygger vi 
in  lyftanordningar för att kunna 
hissa upp tunnelbanevagnar. Det 
allra svåraste i uppdraget är dock att 
allt arbete ska ske utan att störa verk-
samheten i depån som pågår i full 
skala under tiden. Det krävs mycket 

samordning och planering för att allt 
ska flyta.

– När vi fick uppdraget av Trafik-
förvaltningen att leda ombyggnaden 
av depåerna så visste jag att kraven 
var höga, säger Carolina Ekelund. 
Jag har lärt mig att allt handlar om 
att sätta samman rätt team för upp-
draget. Rätt personer, med rätt kom-
petenser är grunden för att lyckas. 
En annan viktig framgångsfaktor är 
ett stort fokus på ordning och reda. 
Det är en komplex organisation vi 
arbetar i där det gäller att förstå alla 
intressenters olika viljor och behov 

för att hitta de bästa lösningarna.
– Jag tycker det är kul att få 

vara med och bidra till Stockholms 
utveckling. Det vi gör är viktigt och 
kommer påverka mångas vardag. 
Sen tror jag faktiskt att jag har en 

fördel av att en gång i tiden kört 
buss åt SL. Jag vet hur det fungerar 
längst ut på fronten.
För mer information, kontakta  
Carolina Ekelund, 010-722 88 70,  
carolina.ekelund@wspgroup.se

Det är ont om idrottshallar i Stockholm och 
Stockholms stad planerar just nu för ett 
välkommet nytillskott mellan Hjorthagens 
idrottsplats och Gasverksvägen vid Norra 
Djurgårdsstaden. Höstterminen 2019 är det 
tänkt att hallen ska stå färdig om allt går en-
ligt planerna. Första steget är detaljplanen, 
som beräknas bli antagen i juni.

Charlotta Wretstam från WSP Management 
är projektledare för idrottshallen som ritats 
av AIX Arkitekter. 

– Den totala ytan är 3 610 kvm och 
byggnaden kommer att ha stora glaspartier. 

Staden vill bygga publikläktare, cafeteria och 
träningslokaler i byggnaden som också har 
höga miljökrav precis som hela Norra Djur-
gårdsstaden. På idrottshallens tak ska det fin-
nas solpaneler för byggnadens energibehov.

WSPs uppdrag för idrottshallen omfattar 
projektledning, projekteringsledning, bygg-
ledning, BIM-samordning, miljösamordning, 
fuktsamordning och geoteknik. 

– CAD/BIM kom in tidigt i projektet, 
säger Charlotta. Det var väldigt bra och 
har varit en stor hjälp i det fortsatta arbetet. 
Grundläggningen har varit krånglig eftersom 
hallen till viss del ska vara insprängd i berg. 

En annan utmaning i projektet är det trånga 
utrymmet under byggtiden. Intill hallen ska 
en ny skola byggas och en äldre byggnad ska 
byggas om och anpassas för att bli förskola.  

– Det blir tufft med logistiken, säger 
Charlotta. Och det ställer stora krav på gott 
samarbete mellan byggherrar, entreprenörer 
och konsulter.

När Hjorthagens idrottshall står klar 
kommer den att kunna användas av skolan, 
idrottsföreningar och eventuellt också en 
fäktningsklubb.   
För mer information, kontakta Charlotta Wretstam, 010-
722 89 37, charlotta.wretstam@wspgroup.sePR
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SATSNING PÅ HÅLLBARHET  
INOM WSP MANAGEMENT
Många kunder har idag egna hållbarhetspolicies och vill arbeta aktivt med 
hållbarhet. Det finns en genuin vilja att bidra till ett hållbart samhälle och 
till att Sverige ska nå sina övergripande hållbarhetsmål. Men hur gör man 
i praktiken? Hur får man in social och ekonomisk hållbarhet? Hur blir en 
ny byggnad hållbarhetscertifierad? Hur kan hållbarhet bidra till ekonomisk 
lönsamhet? Och vilket ansvar har projektledningen för hållbarhetsfrå-
gorna?

För att kunna vara ett bättre stöd för kunderna och sätta hållbarhetsfrå-
gorna i centrum redan tidigt i uppdragen har WSP Management startat en 
omfattande utbildningsinsats för alla medarbetare. Karin Alvarsson håller i 
utbildningarna, tillsammans med Micael Ågren och Rebecka Johansson. 

– Jag brinner verkligen för hållbarhet, säger Karin. Det är väldigt roligt 
och viktigt att WSPs projektledare kan dessa frågor och vet var de kan hitta 
rätt kompetens tidigt i sina uppdrag. Inom WSP finns så mycket kunskap 
men det gäller att få till den rätta matchningen i varje uppdrag. Projektle-
darena har ett ansvar att lyfta hållbarhetsfrågorna och se till att kundens 
egna mål och visioner verkligen uppfylls.

Utbildningssatsningen inom WSP Management ska pågå under en 
tvåårsperiod, därefter ska affärsområdets samtliga 425 medarbetare ha fått 
en bättre inblick och förståelse för hållbarhet och hur hållbarhetsarbetet 
kan bidra till lönsamhet i kundens projekt. 

– Hittills har vi haft utbildningar i de större städerna och nått ungefär en 
fjärdedel av affärsområdets konsulter, säger Karin. Vi får många positiva re-
aktioner och jag är övertygad om att utbildningarna leder till ökat kunskap 
om WSPs kompetens och ett fruktbart nätverksbyggande inom företaget. 
Det kommer att gynna våra kunder och deras hållbarhetsarbete och i 
förlängningen hela omvandlingen till ett hållbart samhälle.
För mer information, kontakta Karin Alvarsson, 010-722 88 67, karin.alvarsson@wspgroup.se

KONSORTIUM VINNER  
UPPDRAG FÖR STRÄCKAN 
FLACKARP – ARLÖV 
För att klara ökningen av tågtrafiken på Södra stambanan har 
ett konsortium bestående av WSP och Rejlers fått i uppdrag av 
Trafikverket att ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad 
för sträckan Flackarp – Arlöv. Dessutom ingår resurssättning av 
beställarorganisation, kompletterade utredningar samt byggplats-
uppföljning i uppdraget.

Sträckan Lund – Malmö klarar inte av någon ytterligare ökning av 
tågtrafiken under högtrafiktimmarna. Under de senaste åren har 
trafiken ökat avsevärt, främst med fler regionala persontåg, men 
även långväga persontrafik och godstrafik har ökat. Idag passerar 

cirka 460 person- och godståg varje dygn. År 2030 beräknas cirka 
650 tåg per dygn passera sträckan.

Den 8 km långa tågsträckan ska nu utökas från två till fyra spår 
med nya stationer och stora nivåjusteringar av banan. Bo Nilsson är 
WSPs projektledare och uppdragsledare för konsultkonsortiet.

Projektet ställer höga krav på samverkan. Konsortiet kommer att 
tillhandahålla de främsta kompetenserna inom järnvägsteknik, mark, 
byggnadsverk samt projektledning.

– Vårt uppdrag är ta fram förfrågningsunderlag för totalentrepre-
nad, utföra utredningar samt tillhandahålla teknikresurser inom alla 
områden. I ett samverkansprojekt är tydlighet och öppenhet det 
viktigaste, säger Bo. Alla parter måste ha samma målbild och dra åt 
samma håll om projektet ska bli framgångsrikt. För mig handlar det 
mycket om att inspirera och stötta mina många duktiga kolleger.
Uppdraget skall vara avslutat i december 2023.
För mer information, kontakta Bo Nilsson, 010-722 97 01,  
bo.a.nilsson@wspgroup.se

ÄNNU BÄTTRE PROJEKTLEVERANSER 
MED BYGGPROCESSMÄTNING™
Byggprocessmätning är nyckeln till framgångsrika och effektiva projekt. Där-
för har WSP ett samarbetsavtal med Prifloat om användningen av metoden. 
Den är ett centralt verktyg  inom bygg- och infrastrukturprojekt och mäter de 
mjuka parametrarna i projektet.
Det säger Dag Klevby på WSP Management som är specialiserad på meto-
den.

– Genom återkommande mätningar under projektets gång ser man tidigt 
var bristerna finns, om det behövs mer resurser inom något område eller om 
kommunikationen måste förbättras, till exempel.  Man får helt enkelt möjlighet 
att skruva ännu bättre mot målen och förbättra möjligheterna att leverera på 
projektmålen, säger han.

Mätningarna görs genom enkäter till projekts medlemmar där de får fylla i 
hur de upplever att arbetet fungerar. Efter mätningen  genomförs  workshops 
för att djupare analysera resultatet. Flertalet stora WSP-kunder och projekt vi 
är aktiva i använder redan metoden, och WSP har deltagit i flera mätningar.

– Projekt som fungerar bra, gör att man tycker det är roligt att gå till jobbet, 
säger Dag Klevby. Och de som har roligt och trivs presterar också bättre. 

Just nu jobbar Dag Klevby internt med att informera om Byggprocessmät-
ning™ och hitta nya projektledare som vill  utbilda sig till certifierade workshop-
sledare. Kurser har redan hållits och i höst blir det ytterligare utbildningar.

– Det är positivt att vi kan erbjuda våra kunder Byggprocessmätning™. Det 
stärker oss i vår roll som projektledare och bidrar till ännu bättre projektleveranser.
För mer information, kontakta Dag Klevby, 010-722 88 79, dag.klevby@wspgroup.se

Det här är Byggprocessmätning™
•  Forskningsbaserad och statistiskt validerad mätmodell 
•  Fem års utveckling mot branschstandard i samverkan med  

IQ Samhällsbyggnad
•  Effektiva verktyg för att mäta effektiviteten i byggprocessen
•  Stöder förbättringsarbete under pågående projekt
•  Jämför direkt med Best Practice – profilen för ett väl fungerande projekt
•  Fler än 200 projekt mätta, fler än 18 000 personer har medverkat

WSPs miljö- och hållbarhetsansvarige Micael Ågren under en utbildningsdag i Sundsvall.
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WSP har skickat in två ansökningar till det strategiska innova-
tionsprogrammet Smart Built Environment. 

– Dessa nya innovationsprogram är en språngbräda för WSP 
till nya, fl er och större aff ärer med våra kunder, säger Anna 
Sander som har katalyserat processen och förmedlat kontakter 
för  ansökningarna. 

Tillsammans med Västfastigheter har WSP ansökt om pengar till 
projektet SIMsalaBIM vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göte-
borg och tillsammans med Rosendal Fastigheter har en ansökan 
tagits fram för projektet Rosendal Digital. 

De strategiska innovationsprogrammen är en ny stor satsning 
från staten. Totalt fi nns 16 olika program som erhåller ca 500 
miljoner kr per år för att stärka svenska styrkeområden. WSP har 
identifi erat fem program som är mest intressanta för oss och våra 
kunder. Dessa program handlar om digitalisering inom samhälls-
byggande, framtidens infrastruktur, automatiserade fordon, avfall 
och resurseff ektivitet samt ”Internet of things”.

– Det är väldigt roligt att vi kunnat vara med i starten och verk-
ligen visat att WSP är ”steget före”, säger Anna Sander. Vi visar 
att WSP kan vara med i alla led. Från att hjälpa kunden med stora 
ansökningar till att senare arbeta i de projekt som beviljas medel. 
Nu ska vi bemanna programmen med rätt kompetens från WSP. 
Därmed är vi redo att samarbeta med kunder och andra aktörer, 
identifi era forsknings- och innovationsbehov och tillsammans 
driva utvecklingen framåt.  
För mer information, kontakta Anna Sander, 010-722 69 37, 
anna.sander@wspgroup.se

WSP har sedan länge ett starkt enga-
gemang i projekt som har med ener-
gieff ektivisering att göra, bland annat 
genom uppdragen för Energimyndig-
heten med Beställargruppen Bostäder 
(BeBo). 

Det fi nns nu möjlighet för fastighetsä-
gare att söka medel från Energimyndig-
heten för att göra en förstudie inför en 

energieff ektivisering med ambitionen att 
minska energianvändningen med 50 %. 
Mer information om utlysningen fi nns på 
www.bebostad.se (http://www.bebo-
stad.se/kampanjen-halvera-mera-3/). 
Motsvarande utlysning fi nns även för 
fastighetsägare med lokaler, se http://
belok.se/kampanj-energieff ektiv-renove-
ring-lokaler/. 

Tag gärna kontakt med WSPs energikonsulter så 
hjälper vi er: 
Jenny Wahl, Malmö: 
jenny.wahl@wspgroup.se, 010-722 62 74
Jasenka Hot, Stockholm: 
jasenka.hot@wspgroup.se, 010-722 80 82
Anna Landfors Limdahl, Göteborg: 
anna.landfors.limdal@wspgroup.se, 
010-722 7156

NYA MEDEL FÖR FORTSATT ENERGIEFFEKTIVISERING

WSP SNABBAST MED ANSÖKNINGAR TILL 
VINNOVAS STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

STEGET FÖRE MED 
HÅLLBARHET OCH INNOVATION

Agneta Persson.

Anna Sander.

På WSP har vi länge jobbat under mottot Designing Future Cities. Framti-
dens lösningar ligger på våra skrivbord idag. Exakt hur framtidens samhälle 
kommer att te sig är det väl ingen som vet exakt ännu. Att det handlar om 
långsiktig hållbarhet, mindre utsläpp, eff ektivare energianvändning och 
minskad biltrafi k i våra städer är väl ganska säkert.

Men hur blir beslutsvägarna, vilka nya samarbeten krävs, hur ska hållbarheten 
fi nansieras? Gamla sanningar kastas över ända och det gäller att tänka i nya 
kreativa banor. På WSP ligger vi steget före och slår nu samman våra sats-
ningar på forskning och innovation med aff ärsutvecklingen inom hållbarhet. 
Den nya funktionen Hållbarhet & Innovation leds av Agneta Persson i nära 
samarbete med Anna Sander, som brinner för innovationsdriven utveckling. 

-Det krävs ett stor mått av nyfi kenhet och mod för att ta aktiv del av 
utvecklingen mot ett hållbart samhälle, säger Agneta Persson. Det är en 
väldigt rolig process och man måste verkligen tänka i nya banor och även 
vara beredd att misslyckas ibland. 
För mer information, kontakta Agneta Persson, 010-722 86 98, agneta.persson@wspgroup.se



WSP PROJEKT&AFFÄRER  |  11

Hallå där,
Charlotte Hauksson
– aff ärsutvecklare som 
brinner för hållbarhet.
Vad är det på gång just nu?
Vi jobbar väldigt intensivt 
med Swedish Cleantech, ett 
svenskt samarbete som vill 
bidra till utveckling, kom-
mersialisering och export av 
svensk miljöteknik men även 
bidra till nya investeringar 
och företag till Sverige.  
WSP har stora möjlighe-
ter att vara aktiva i dessa 
sammanhang tack vare vårt 
globala och svenska nätverk 
inom företaget.  Nu har en 
delegation från Kanada just 
varit här med investerare inom mark och fastigheter. Vår 
roll är att hjälpa till med matchmaking, att få små miljöfö-
retag att hitta rätt samarbetspartners och fi nansiärer. Att 
hjälpa våra kunder till lönsam verksamhet tror vi även bidrar 
till mer uppdrag för WSP på sikt. 
Goda relationer och eff ektiva nätverk är en nödvändig bas 
för framgångsrik aff ärsutveckling. 

Ni har just genomfört en workshop i Malmö, vad handlar 
den om?
Det var en fi nansieringsworkshop där vi hade en diskussion 
om cirkulära fi nansieringsmodeller. EU:s Circular Economy 
Package vill se en omställning mot en cirkulär produktion. 
Men det går inte att klara med traditionella fi nanserings-
lösningar. Vi behöver tänka i nya banor och få till nya 
samarbeten. 

Vi ser ju till exempel vid renoveringar av miljonprogram-
met att det gynnar fl er än fastighetsägarna och hyresgäs-
ter. Kommunen tjänar på en social hållbarhet som innebär 
minskad arbetslöshet och mindre utanförskap till exempel. 
Det fi nns många win-win-situationer i det hållbara cirkulära 
samhället och då måste vi också börja dela kostnaderna på 
ett otraditionellt sätt. Outnyttjade fl öden såsom spillvärme 
eller restprodukter skulle kunna användas av nya företag 
och aktörer men detta är ju en ganska komplicerad aff är 
som går över fl er företagsgränser, hur värdes och fi nansie-
ras dessa. Och hur hittar vi nya fi nansieringslösningar? 
Det är mycket spännande på gång inom detta område 
det fi ck vi höra av våra talare från Energimyndigheten, 
Europeiska investeringsbanken och Almi. Och inte minst 
från regeringens utredare Ola Alterå som berättade om de 
fi nansieringsmodeller han ser framför sig. 

Du träff ade besökare från Kanada nyligen, vad gjorde de 
i Malmö?
I och med att det nya CETA-avtalet träder i kraft i januari 
tas vissa handelshinder bort, framförallt tullar. Det gör att 
marknaden mellan Kanada och EU förväntas öka de kom-
mande åren. En delegation från Toronto besökt Malmö 
nyligen och jag var inbjuden för att berätta om WSP och 
vårt globala nätverk av kunder och teknik. Kanada gör 
stora satsningar på infrastruktur, framförallt upprustning av 
transportsystem och grön teknik, cleantech. 

Vad ska du göra närmast?
I sommar reser jag till Kanada två veckor för att leta in-
vesterare och samarbetspartners för svenska bolag. Detta 
nätverksbyggande är väldigt roligt. Det fi nns så många 
bra idéer och så många duktiga personer och företag 
som verkligen vill vara med och skapa framtidens hållbara 
samhälle. Det fi nns hur mycket som helst att göra och vi 
på WSP har alla möjligheter att ta täten i den spännande 
utvecklingen.  
 För mer information, kontakta Charlotte Hauksson, 
010-722 62 68, charlotte.hauksson@wspgroup.se

STEGET FÖRE MED 
HÅLLBARHET OCH INNOVATION

ENKLARE OCH 
MER LÖNSAMT 
ATT VÄLJA 
GRÖNARE STAD

I Malmö har ett VINNOVA-fi nansierat projekt på-
gått under fl era år med syfte att öka den biologiska 
mångfalden i stadsmiljö. Projektet som heter Biodi-
verCity har samlat olika yrkesroller och kompetenser 
som tillsammans skapat ett 20-tal pilotprojekt och 
nu har mycket erfarenhet och kunskap i bagaget.

När projektet nu går vidare i steg 3 handlar det om 
att skapa aff ärsmodeller och standardiserade pro-
dukter med tydliga genomförandeprocesser som ska 
underlätta för kommuner, fastighetsbolag, industrier 
och bostadsbolag att skapa gröna miljöer på rätt sätt.

Jessica Gilbertsson, en av fl era konsulter från WSP 
som deltar i BiodiverCity, söker nu kunder som vill 
vara med och testa de nya paketen.

– Vi vet att det är mycket viktigt att skapa gröna 
miljöer med hög biologisk mångfald i våra stadsmil-
jöer. Det bidrar till ökat välbefi nnande, bättre hälsa 
och lokalklimat samt en mer intressant vardagsmiljö. 
Växtväggar och träd bidrar till att rena luften och 
sänker temperaturen vid värmebölja. Ska vi kunna nå 
de övergripande klimatmålen, till exempel minskad 
översvämningsproblematik måste vi få in mer ekosys-
temtjänster i städerna.

I pågående projekt BiodiverCity 3 är alltså syftet 
att underlätta för alla aktörer som vill få in mer gröna 
lösningar i stadsmiljön. Färdiga koncept med ritning, 
material och skötsel ingår i paketen. En idé vi testar 
just nu är att sätta samman ett mobilt grönt cykelställ, 
med ett biodiversitetstak och växtplanteringar i kärl. 
En annan idé är så kallade ”raingardens” där tak, vägg 
och mark kombineras ihop.

– Vi hoppas att vårt arbete  ska underlätta och 
också göra det billigare för aktörer att verkligen få in 
grönska och biologisk mångfald i staden. Från WSP 
är vi väldigt positiva och taggade att kunna hjälpa 
våra kunder mot fl er gröna lösningar.
För mer information, kontakta Jessica Gilbertsson, 010-722 53 75, 
jessica.gilbertsson@wspgroup.se

Exempel på mångfaldstak på Augustenborgs botaniska takträdgård vid Scandinavian Green Roof Institute i Malmö. 
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WSP har fått uppdraget att projek-
tera gator, VA och parker i det nya 
bostadsområdet Väsjön i Sollentuna. 
Beställare är Plan- och exploate-
ringsenheten i Sollentuna kommun. 
Uppdraget beräknas vara avslutat 
2026.

Det nya bostadsområdet kom-
mer att innehålla 3 800 bostäder. 

Väsjön utgör entrén till två natur-
reservat som tillsammans är en 
unik och samlad naturresurs i norra 
Storstockholm. Kring Väsjön och 
Edsberg finns redan uppskattade 
sport-och friluftsområden, bland an-
nat norra Stockholms största alpina 
backe med sju liftar.
WSP har vunnit projekteringsupp-
draget som bland annat består av 

att ta fram system- och bygghand-
lingar för allmänplatsmark i det nya 
bostadsområdet. 

– Det är ett mycket spännande 
uppdrag som innebär nya sätt att 
tänka när det gäller bostads- och 
livsmiljöer i en storstad. Ett ge-
nomgående tema blir variation och 
småskalighet. Målet är att skapa 
naturlig kontakt mellan människor, 

men också mellan stad och natur, 
arbete och fritid, säger Per Berglund, 
uppdragsansvarig på WSP.
Förutom gator, VA, torg och parker 
kommer även kajer att byggas längs 
Väsjöns strand. Dessutom planeras 
det för en linbana mellan Väsjön och 
pendeltåget vid Häggviksstation.
För mer information, kontakta Per Berglund, 
010-722 69 21, per.berglund@wspgroup.se

WSP har vunnit uppdraget att detaljpro-
jektera Helsingborgsexpressen, en spår-
vägsliknande busstrafik som kommer att gå 
rakt igenom Helsingborg. Syftet är att öka 
kapaciteten för stadens busstrafik. Upp-
dragsgivare är Stadsbyggnadsförvaltningen 
Helsingborgs Stad. 

Helsingborgsexpressen kommer att trafikera 
linje 1, mellan Råå och Dalhem, som är 
Helsingborgs mest frekventa busslinje. 
Det kommer att medföra ombyggnader 
av busshållsplatser för hög tillgänglighet, 
gatukorsningar, trafiksignaler och vägar med 
mittplacerade busskörfält. WSP kommer att 
för tre delprojekt (med option på ett fjärde) 
ta fram förfrågningsunderlag för utförande-
entreprenad.

– Helsingborgsexpressen är ett projekt 
som berör många och vi är mycket stolta 
över att ha fått förtroendet att genomföra 
uppdraget, säger Anders Danielsson, avdel-
ningschef och ombud för WSP.

– Uppdraget innebär ett helhetsåtagande 
avseende detaljprojekteringen där vi kom-
mer använda oss av vår breda och djupa 
kompetens, säger Jan Terne, uppdragsan-
svarig på WSP.

WSPs uppdrag omfattar kompetens 
inom bland annat utformning av gator och 
korsningar, vatten och avlopp, avvattning, 
belysning, gestaltning, landskap, geoteknik, 
vibrationer och trafikplanering. WSP på-
börjar arbetet omedelbart. Ombyggnaden 

av de centrala delarna Drottningsgatan och 
Järnvägsgatan kommer att genomföras i ett 
annat projekt. 

För mer information, kontakta Anders Danielsson, 010-
722 62 72 anders.h.danielsson@WSPGroup.sePR
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ETT KONTOR I RIGA HAR SOM 
FÖRSTA BEFINTLIGA BYGGNAD 
CERTIFIERATS ENLIGT LEED EBOM 
WSP Byggandsfysik i Göteborg har ett avtal med det internatio-
nella fastighetsföretaget Vastint som utvecklar kontor, bostäder 
och hotell runt om i Europa. WSP har hjälpt till vid många olika 
certifi eringar, bland annat i Polen, Tyskland, Italien, Litauen och 
nu i Lettland.

Certifi eringar enligt LEED görs vanligen vid nyproduktion, men 
nu har alltså en äldre kontorsbyggnad från 1899 certifi erats enligt 
LEED EBOM (Leadership in Energy and Environmental Design 
Existing Building Operations and Maintenance). 

Byggnaden, där bland andra Microsoft och Vastint Latvia är 
hyresgäster, renoverades 2009 och WSP har undersökt möjlighe-
terna för byggnadens optimering när det gäller energianvändning, 
vattenförbrukning, inneklimat, avfallshantering, transportvannor 

och miljöpåverkan. 
– Vi har gjort två inventeringar på plats och stött förvaltnings-

gruppen att ta fram policys, processer och rutiner för att optimera 
byggnadens förvaltning, drift och underhåll samt dokumentera 
byggnadens prestanda under ett års period. Vi är mycket stolta 
och glada över att ha bidragit till att byggnaden nu nått upp till 
GULD-nivå enligt certifi eringssystemet LEED EBOM, vilket är 
den första i Lettland, berättar Eleftherios Zacharakis och Kurt Möl-
ler från WSP. 
För mer information, kontakta Eleftherios Zackarakis, 010-722 72 86, 
eleftherios.zacharakis@wspgroup.se eller Kurt Möller, 010-722 73 26, 
kurt.moller@wspgroup.se

Under de senaste två decennierna har 
svensk ekonomi haft en relativt god 
långsiktig tillväxt, men den inte fördelat sig 
jämnt. Vissa regioner har haft en starkare 
utveckling, andra en svagare. I rapporten 
Regionernas kamp lyfts dessa regionala 
spänningar fram:

• De högsta inkomstnivåerna återfi nns 
framförallt i Stockholm. Lägst inkomster har 
man i Norrlands inland (förvärvsinkomster i 
vissa kommuner är exempelvis 150 tkr lägre 
per capita). Ett län som sticker ut positivt är 
Halland med både höga inkomster och god 
inkomstutveckling
• Storstäderna har en stor och växande 
andel av befolkningen. 
• En stor del av befolkningstillväxten i de 
fl esta regioner drivs av födelseöverskott 
och utrikes invandring. För många regioner 
drivs hela befolkningstillväxten av nettoin-
vandring.
• I storstadsregionerna är befolkningen 
betydlig yngre än i resten av landet. I Hud-
dinge är t ex 77% av befolkningen under 55 
år, medan i Pajala är det bara 52%.
• Störst andel utrikes födda fi nns i Stock-
holm, Skåne och Västmanland.
• Sannolikheten för utrikesfödda att få jobb 
är störst i Stockholm och Halland och lägst 
i Blekinge och Gävleborg
• Sveriges mest välutbildade regioner (där 
har längre eftergymnasial utbildning) är 
Stockholm och Uppsala. Västerbotten har 
också relativt många välutbildade. Lägst 
utbildningsnivå fi nns framförallt i Norrlands 
inland (ca 10 % har högre utbildning)
• Förvärvsintensiteten, dvs hur stor andel 
av den arbetsföra befolkningen som jobbar, 
skiljer sig åt i landet. Halland, Jönköping 
och Norrbotten toppar (80% eller mer). 
Värmland och något förvånande Skåne 
ligger i botten (knappt 75%)
• Den kunskapsintensiva tjänstesektorn ses 
av många som en central del av framtidens 
näringsliv. Denna typ av företag fi nns i stor 
utsträckning i t ex Stockholm, Göteborg 
och Malmö.

Att få till en god regionalekonomisk 

tillväxt är avgörande och frågan är vilka 
som är de kloka vägarna framåt? Tillväxtre-
gionerna behöver bejaka en kunskapsdriven 
tillväxt, vilket bl a innebär att det måste vara 
lönsamt att fl ytta till storstadsregionerna, 
d v s bostadsmarknaden måste fungera 
bättre. Ett övergripande problem är också 
att arbetsmarknaden för utrikes födda inte 
fungerar bra. En låg sysselsättningsgrad 
innebär ett regionalekonomiskt slöseri. 
Utifrån den kunskap vi har om ekonomisk 
utveckling handlar regionalekonomisk 
utveckling om att locka till sig arbete, 
kapital och kompetens. För att lyckas med 
detta måste det vara lönsamt att arbeta, 
investera och utbilda sig. Kan detta förbätt-
ras? Till detta ska läggas att infrastrukturen 
i bred bemärkelse är viktig. Är en region 
sammankopplad med växande delar av 
landet och omvärlden, d v s håller trans-

portinfrastrukturen hög klass. Av vikt är 
också infrastruktur kopplad till utbildning. 
Fungerar exempelvis skolorna, och fi nns 
det bra högskolor? Vidare är det viktigt 
att företagandets villkor och näringslivets 
möjligheter att utvecklas är goda. Är det 
exempelvis lätt att driva företag och fi nns 
det många aff ärsmöjligheter? 

Många av dessa faktorer kan påverkas på 
nationell nivå, men en hel del fi nns att göra 
på regional och lokal nivå. Görs inte detta 
går Sverige miste om värdefull ekonomisk 
tillväxt och därmed en högre välståndsnivå. 

Fredrik Bergström
Mattias Frithiof

Kristina Westermark

Rapporten kan laddas ner här: 
www.wspgroup.se/regionernas-
kamp2016

REGIONERNAS KAMP – 
STARK, MEN OJÄMN TILLVÄXT

”Vi är mycket 
stolta och 
glada över att 
ha bidragit till 
att byggnaden 
nu nått upp till 
GULD-nivå”

”Utifrån den 
kunskap vi har 
om ekonomisk 
utveckling handlar 
regionalekonomisk 
utveckling om 
att locka till sig 
arbete, kapital och 
kompetens.”
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TRYGGHETEN ÄR VIKTIG I ETT 
HÅLLBART SAMHÄLLE
Sebastian Ihre är risk- och säkerhetskonsult på WSP. Men han 
vill hellre kalla sig trygghetsrådgivare. 

– En stor del av stadsplaneringen idag handlar om att 
människor ska trivas och känna sig trygga i det gemensamma 
stadsrummet, annars kan man inte tala om någon social 
hållbarhet. Här har vi konsulter ett stort ansvar. Det gäller att 
tänka efter före och kunna förutse var problemen kan uppstå. 

Sebastian jobbar just nu i 
projektet Gula linjen, den nya 
tunnelbanan till Arenastaden. 
Här har han samarbetat med 
Runquist Arkitekter i utform-
ningen av de nya stationerna. 

– Jag har fått ge mina 
synpunkter på planerna ur ett 
trygghetsperspektiv. Då gäller 
det att ha lite fantasi och 
kunna föreställa sig hur det 
känns att till exempel gå med 
en barnvagn i rulltrappor och 
gångar. Hur lång är siktlinjen? 
Ska man känna sig trygg får det inte fi nnas några mörka prång 
där man inte vet vad som väntar. Som resenär vill man veta vad 
som fi nns ”runt hörnet”. Ljus och långa siktlinjer bidrar till det. 
Det är också viktigt att upptäcka var riskerna för trängsel och 
köer kan uppstå. Det gäller till exempel att placera biljettauto-
mater med mera på så sätt att man få ett eff ektivt fl öde utan 
ovälkomna köbildningar.

– Ensamma mörka hissar i avlägsna hörn känns inte tryggt, 
hellre snedgående glashissar så man känner kontakt med 
fl ödet, säger Sebastian. Det allra viktigaste för att uppnå trivsel 
och trygghet är dock att ständigt vara noga med detaljer. Det 
måste fi nnas ansvariga som ser till att hålla rent och ta bort 
klotter. Trasiga fönsterrutor och skräpiga miljöer signalerar att 
ingen bryr sig. Då uppstår en ond spiral av otrygghet och mer 
skadegörelse.  

– Idag fi nns alla möjligheter att ta tekniken till hjälp, enligt 
Sebastian. Man kan t ex projicera livebilder från fl ödet på en 
tunnelbanestation vid mörka prång, så man ändå upplever sig 
sedd och som en del i fl ödet. Glas, ljus och transparens skapar 
trygghet. Det går att åstadkomma mycket också i fråga om 
den konstnärliga utsmyckningen. I planeringen kan man ta VR-
glasögon till hjälp och simulera hur det känns att gå i gångarna 
som 10-åring. Det gäller att ha olika perspektiv om man ska få 
in hållbarhet i stadsplaneringen. 

– Vi har bra verktygslådor idag, säger Sebastian. Och ju 
tidigare säkerhets- och trygghetsfrågor kommer in i processen 
desto bättre. Arkitekter, konstnärer och konsulter måste samar-
beta mer för att uppnå ett hållbart, tryggt samhälle för alla. 
För mer information, kontakta Sebastian Ihre, 010-722 85 69, 
sebastian.ihre@wspgroup.se

WSP Brand & Risk har tillsam-
mans med SP, Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, fått medel från 
Nationella Brandsäkershetsgruppen, 
NBSG, för att utreda och föreslå 
långsiktigt hållbara lösningar för 
brandskydd för transformatorer. 

NBSG är en samarbetsorganisation 
mellan Ringhals, OKG, Forsmark 
och SKB. 
Transformatorer fi nns på alla typer 
av anläggningar runt om i landet. 
Bränder i transformatorer kan i 
många fall vara mycket svåra att be-
kämpa. Forskningsrapporter indikerar 
att endast ca 3 % av bränderna släcks 

enbart med hjälp av automatiskt 
släcksystem, där sådant fi nns instal-
lerat. I många fall krävs manuella 
insatser från räddningstjänsten för 
att släcka.

Isolationsfel i transformatorer 
kan orsaka en ljusbåge som hettar 
upp och sönderdelar den olja som 
används för isolation och kylning av 
transformatorn. Det kan orsaka att 
kärlet med olja spricker/exploderar, 
och att het olja kommer ut och an-
tänds. Eftersom det kan handla om 
60-70 kubikmeter mineralolja kan 
brandförloppet bli mycket våldsamt 
och i värsta fall orsaka skador på 
intilliggande utrustning och även 

byggnadsdelar. 
Jonas Svensson från WSP Brand 

& Risk har tillsammans med sin 
kollega Johan Åqvist samt Michael 
Försth från SP arbetat i utredningen 
om brandskydd för transformatorer 
och en rapport kommer att presen-
teras under sommaren. 

Vid NBSG:s årliga konferens om 
brandskydd på kärntekniska anlägg-
ningar höll Jonas ett uppskattat fö-
redrag om innehållet i slutrapporten. 
Den kommer att innehålla förslag på 
skyddsmål, en helhetssyn på hur man 
kan hitta rätt nivå på brandskyddet 
och även behandla forskningsläget, 
fördelar och nackdelar med tillgäng-

liga lösningar för släckning samt 
förslag på utvecklingsområden och 
fördelar med vissa typer av isolerol-
jor (ester- och silikonoljor). 

– Det har varit ett spännande och 
intressant uppdrag där vi fått ingå-
ende kunskap om lösningar, tankar 
och problem på samtliga svenska 
kärnkraftverk, och även fått en dialog 
med försäkringsgivaren NNI, säger 
Jonas. Brandskyddet för transforma-
torer på kärnkraftverk har diskuterats 
länge mellan kärnkraftverken och 
deras försäkringsgivare.
För mer information, kontakta 
Jonas Svensson, 010-722 97 39, 
jonas.svensson@wspgroup.se

WSP UTREDER BRANDSKYDD FÖR TRANSFORMATORER

WSP PROJEKTERAR NYA 
HASTIGHETSKAMEROR
WSP har fått i uppdrag av Trafi kverket att upprätta förfråg-
ningsunderlag/bygghandling för att anlägga platser för auto-
matisk trafi ksäkerhetskontroll, ATK. Trafi kverket planerar att 
under de kommande två åren anlägga cirka 600 nya platser 
för ATK över hela Sverige.
Platserna som är tänkta för placering av trafi ksäkerhetska-
merorna kommer att mätas via bil med WSPs världsledande 
mobila teknik för 360-graders fotografering och laserskanning. 
Utifrån insamlad information genomförs beräkningar och rit-
ningar tas fram. Dessutom görs en sammanställning av miljö- 
och omgivningspåverkan för respektive ATK-anläggning.
- Uppdraget är mycket intressant med hantering av stora 
volymer information. Det känns också bra att WSP är med 
i projekt som bidrar till att människoliv räddas. Trafi kverkets 
bedömning är att 100 nya ATK-platser räddar ett liv per år, 
säger Christian Lundberg, WSP i Gävle, som kommer att leda 
uppdraget.
För mer information, kontakta Christian Lundberg, 010- 722 51 65, christian.
lundberg@wspgroup.se 

Fakta om trafi ksäkerhetskameror
Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur 
allvarliga följder en trafi kolycka får. De nuvarande trafi ksäker-
hetskamerorna räddar cirka 20 liv per år. Dessutom räddas fl er 
än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafi ken. 
(2015 var antalet kameror 1 500).
Källa: www.trafi kverket.se 
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Christina Blomberg har börjat på WSP 
Analys & Strategi som varumärkes- och 
konceptutvecklare. Hon har under de 
senaste åren arbetat med kommersiell 
utveckling av handelsplatser med upp-
drag åt kommuner, fastighetsägare och 
samverkansorganisationer i det egna 
konsultföretaget Assentra Consulting.

Stefan Uppenberg, WSP Environmen-
tal, var uppskattad talare på den inter-
nationella mässan BAUMA, världens 
största mässa för anläggningsmaskiner, 
i München i april. Stefan talade om hur 
anläggningssektorn kan minska sina 
klimatgasutsläpp på ett seminarium 
anordnat av det globala initiativet 
Construction Climate Challenge med 
Volvo Construction Equiment som 
värd.

Mandi Hallstensson är ny anbudskoor-
dinator på WSP.  Mandi ska bland an-
nat dokumentera, utveckla och utbilda 
kring anbuds- och offertprocesser. 
Tjänsten är ett led i WSPs målsättning 
att skapa mer komplexa affärer och 
effektivisera våra arbetsprocesser. 

Petra Berggrund är ny avdelningschef 
på WSP Samhällsbyggnad i Umeå. 
Petra kommer närmast från Sweco där 
hon bland annat varit projektledare för 
större tillståndsprojekt. Petra har också 
haft stort ansvar för sälj och kundre-
lationer på industrisidan. Nu ser Petra 
fram emot att lära känna WSPs lokala 
marknad och kunder och kunna bistå 
med all kompetens som finns inom 
WSP. N
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ÅRETS HÅLLBARHETSPAR  
HAR STARTAT SITT JOBB
Sedan flera år tillbaka har WSP ett eget omvänt mentorprogram där unga 
talanger som brinner för hållbarhet lyfts fram och blir mentorer för mer seniora 
kollegor som vill blir uppdaterade i ämnet. Mentor och adept arbetar tillsam-
mans under ett år och ska under den tiden genomföra ett projekt med mätbara, 
tidsbundna mål.
-Detta är ett mycket uppskattat system, säger Sara Elmén som, tillsammans 
med Mikael Wallin är projektledare för mentorprogrammet. De erfarna che-
ferna får bättre förståelse för hållbarhetsfrågor och hur befintliga tjänster kan 
utvecklas och förbättras genom att tänka ett varv till. De yngre lär sig mer om 
marknads- och säljarbete. Samarbetet leder till ökad samverkan mellan olika 
enheter och ett kunskapsutbyte som gynnar hela företaget.
Årets deltagare hade en kick-off i Stockholm den 9 maj då de fick en kort 
grundutbildning i hållbarhet och en hel del praktisk information.
Följ gärna deltagarnas bloggar på www.wspgroup.se
För mer information, kontakta Sara Elmén, 010-722 , sara.elmen@wspgroup.se

Det här är årets mentorer och adepter 
• Elin Bölske och Anders Attefjord, Umeå
• Anastasia von Hellens och Hans Kjellman, Gävle
• Katrin Eitrem Holmgren och Anders Ling, Stockholm
• Alice Kjellson och Johan Lundin, Stockholm
• Martin Rask och Ulrik Axelsson, Stockholm
• Anna Gunnarsson och Claes Bengtsson, Linköping
• Jane Lindström och Thomas Bentzen, Kalmar

ALLA PRATAR OM INTERNET OF THINGS
Internet of Things är ett sätt att 
försöka beskriva hur allt som om-
ger oss håller på att kopplas upp 
och där allt kommunicerar med 
varandra. Både prylar och männis-
kor. Det sker utan att vi märker det. 
Och det går i hög hastighet. Det 
beräknas att närmare 5,5 miljoner 
nya prylar kopplas upp mot inter-
net varje dag. Vad detta kommer 
att betyda kan vi bara ana. 

WSP Telekom följer utveck-
lingen och utvecklar hela tiden nya 
tjänster och lösningar som drar 
nytta av dessa möjligheter redan 
idag. För offentlig sektor, kommu-
ner och privata aktörer innebär det 
här en revolution. WSP Telekom 
har erfarenhet av allt från affärsut-
veckling, tekniska nätverksrevisio-
ner, välfärdsbredband till fiber- och 
mobilnätutbyggnad.
Läs mer på www.wspgroup.se
För mer information, kontakta  
Torbjörn Sandberg, 010-722 96 01,  

Några av deltagarna i WSPs 
program för hållbarhetsmen-
torer och adepter.

Det låter som science fiction. Men mycket är på gång och annat kommer inom en inte allt för lång 
framtid. Som till exempel att bänken i parken vet slitaget den utsätts för, och meddelar när det är 
dags för underhåll. Eller att papperskorgen säger till ansvarig person när den behöver tömmas. Och 
det sker utan att vi märker det. Sakta blir vi mer och mer uppkopplade på sätt som vi inte ens anar.



SVERIGE 
PORTO BETALT

Avsändare: 
WSP, 121 88 Stockholm-Globen

B

Professionell projektledning på en ny nivå.

STAR 
BUILDERS

Himmel eller helvete. God projektledning gör skillnad. WSP, ett av världens största analys- och 
teknikkonsultbolag, består av många av branschens mest erfarna projektledare, som vet hur man 
driver projekt i mål. Vi är vana att leverera en komplett organisation eller att ingå i en befi ntlig 
organisation för projekt- och byggledning. 

Vill du veta mer om hur vi får dina projekt att skina, eller kanske bli en av oss? 
Beställ boken och läs mer på wspgroup.se STAR 

BUILDERS
Professionell projektledning på en ny nivå.

www.wspgroup.se


