
 

 

 
 

 
 

  

 
Information från WSP 
 

Bro ägd av vägsamfällighet 
Vår förenings bro behöver åtgärdas – vad händer nu? 
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Bakgrund  Vad kan WSP göra för er förening? 
Ett stort antal äldre broar ägda av 
vägföreningar, samfällighetsföreningar och 
vägsamfälligheter behöver snart åtgärdas. Hur 
det här fungerar – varför, hur och när – råder 
det allmän osäkerhet kring. Detta dokument 
är tänkt att ge er insikt i frågan och hjälpa er 
vägsamfällighet att ta rätt första steg.  
 
Dokumentet är inte tänkt att läsas pärm till 
pärm – det kan bli långrandigt – utan som en 
”uppslagsbok”. Se grafiken ”Processen från A 
till Ö” på nästa sida för en översikt. 
 
Trafikverket inspekterar vägsamfälligheters 
broar var sjätte år. En bro kan då bedömas 
kräva åtgärd, allt från målning till att bytas ut. 
Har er bro fått bedömningen TK2 eller TK3 
(förklaring nedan) krävs åtgärder och det är 
hög tid att starta processen – annars riskerar 
ni att få ert stöd från Trafikverket indraget.  
 
Ett första tips – börja i god tid. Processen är 
lång och att tidigt inleda den möjliggör bättre 
kontroll av kostnader och frågor när de 
uppstår, jämfört med hantering i sista stund. 
För vägsamfälligheter är det ofta värdefullt att 
kunna dela upp kostnader över tid eftersom 
de kan bli stora. 

 Vi på WSP har lång erfarenhet av att 
projektera broar och gillar att hjälpa klienter 
ta fram kostnadseffektiva, underhållsfria och 
enkla lösningar. Vi kan även agera 
projektstöd, bidra med byggplatsuppföljning 
eller rentav leda hela er process som 
projektledare. Det råder högkonjunktur för 
tillfället och vår beläggning är därför hög, men 
hör av er i god tid så ska vi se till att hjälpa er. 
 

Om WSP  
WSP är ett av Sveriges ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala 
marknader med stöd av nationell expertis. 
Som tekniska experter har vi tillgång till 
ingenjörer, tekniker, planerare, utredare och 
miljöspecialister liksom projektörer, 
konstruktörer och projektledare. Vi erbjuder 
tjänster för hållbar samhällsutveckling inom 
Transport & Infrastruktur, Hus & Industri och 
Miljö & Energi. Bredd och mångfald 
kännetecknar våra medarbetare, 
kompetensområden, kunder och typer av 
uppdrag. Tillsammans är vi 4 000 medarbetare 
fördelat över 40 kontor runt om i Sverige.  

Kontakt  
 
Nord Mitt Sydväst/öst Syd 
    
Johannis Forsgren Magnus Gruvborg Peter Dalerstedt Tomas Sandström 
T +46 (0)10-722 7804 T +46 (0)10-722 5692 T +46 (0)10-722 7420 T +46 (0)10-722 6345 
johannis.forsgren@wsp.com magnus.gruvborg@wsp.com peter.dalerstedt@wsp.com tomas.sandstrom@wsp.com 
    
Hamngatan 11B,  
SE-891 33 Örnsköldsvik 

Lagergrens gata 8,  
652 26 Karlstad 

Ullevigatan 19 
411 40 Göteborg 

Jungmansgatan 10,  
211 19 Malmö 

    

 
  

Vid frågor eller synpunkter kring dokumentet 

Joakim Örneblad 

T +46 (0)10-722 74 48 

Joakim.orneblad@wsp.com 
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Processen från A till Ö. En översikt av hur ett normalt förlopp kan se ut. 
  

30-50  
veckor 

15-30  
veckor 
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Vanliga behov & 
konstruktionsalternativ 
Vägföreningar som WSP arbetar med 
prioriterar ofta tre behov: tid, kostnad och 
underhåll. I regel bor det folk längre in på 
vägen som är beroende av bron och då 
prioriteras snabba åtgärder högt. Här skiljer 
sig olika typer av broar åt, vilket de också gör 
gällande kostnad och underhåll.  
 
Vid ett fullständigt utbyte av bro är det sällan 
lämpligt för en vägsamfällighet att på förhand 
välja en konstruktionstyp. Detta bör avgöras  

 
av WSP först i projekteringsfasen baserat på 
omständigheterna: vilka spann som gäller, 
geotekniska förhållanden, vattenflöden, osv. 
Se tabell 1 nedan för en sammanställning av 
ett par vanliga konstruktionstyper. Exempelvis 
kan en träbro vara ett utmärkt alternativ i en 
del sammanhang – låg kostnad och enkel 
installation – men kan vara olämplig över 
vattendrag pga den höga luftfuktigheten. 
Behöver endast brobanan bytas ut kan 
installation med en sådan bro ske på mindre 
än två veckor, men krävs nytt landfäste blir 
tidsvinsten mindre. 
 

 
 

Konstruktionstyp Kostnad Underhåll Installationstid Livslängd Klimatavtryck 

Balkbro, träfarbana Mellan  Mellan 2 månader 40 år Mellan 
Plattbro, betong Högre Låg  4-6 månader 120 år Högre 
Rörbro, stål Lägre Låg 10 dagar 80 år Mellan 
Träbro, tvärspänd Lägre Högt 0,5-4 månader 80 år Lägre 

 
Tabell 1: exempel på vanliga konstruktionstyper samt deras för- och nackdelar. 
 

 
Finansiering & bidrag 
En vägsamfällighet kan i princip välja att 
finansiera åtgärder på egen hand, vilket 
innebär färre krav. Detta åstadkoms dock 
enbart genom att säga upp Trafikverkets årliga 
driftbidrag. WSP rekommenderar alltid att  
äska pengar från Trafikverket som kan 
delfinansiera upp till 70 % med ett särskilt 
driftbidrag, beroende på åtgärdens karaktär. 
Denna delfinansiering medför att 
projekteringen måste uppfylla Krav 
Brobyggnad (TDOK 2016:0204) som är en 
omfattande norm och säkerställer en god 
produkt. Återstående 30 % finansieras av 
vägsamfälligheten.  

Finansiering med bidrag är en uppgörelse 
mellan varje vägsamfällighet och Trafikverket. 
Här kan Trafikverket ibland dela upp 
bidragsdelen i två delar. Ett beslut om bidrag 
fattas för projekteringen där WSPs offert 
ligger som underlag för Trafikverkets beslut. 
När er vägsamfällighet sedan får in och godtar 
ett anbud från en entreprenör ligger det i sin 
tur till grund för nästa del i bidragsbeslutet 
från Trafikverket. Däremot vill de ha en kalkyl 
på entreprenaden för att kunna budgetera 
sina bidragskostnader. 
 
En del kommuner kan i undantagsfall bidra 
med pengar. Kontakta er kommun direkt. 
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Tillståndsklasser 
I den åtgärdsrapport Trafikverket delger vägsamfälligheter efter inspektion finns angivelsen TK 
(tillståndsklass) för varje enskild identifierad skada. Det funktionella tillståndet beskrivs med dessa 
tillståndsklasser. 
 
Följande tillståndsklasser förekommer: 
3    Bristfällig funktion vid inspektion. 
2    Bristfällig funktion inom 3 år. 
1    Bristfällig funktion inom 10 år 
0    Bristfällig funktion bortom 10 år. 
 
 
För kritiska delar kräver TK3 en skadeutredning inom tre månader och TK2 särskild inspektion inom 
två år. Ett grundavlopp med TK3 innebär naturligtvis inte en lika brådskande risk som ett landfäste.  

 
Vanliga källor till åtgärder 
Många problem WSP möter hos vägsamfälligheter är återkommande, t.ex. räcken som deformerats 
av påkörning av en plog, låg bärighet på grund av föråldrade material eller att bron börjat upplevas 
för smal på grund av ökande trafik i området. Tabellen nedan är en sammanställning av vanliga 
problem i förhållande till de olika konstruktionsdelarna. Till detta tillkommer bl.a. förändrade krav på 
konstruktionen på grund av ökade vattenflöden, nya normer och förändrad lagstiftning. 
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- Grundläggning ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔                   

- Slänt & kon           ✔ ✔ ✔               

- Stöd     ✔     ✔     ✔ ✔ ✔         

- Huvudbärverk                               

 Betong   ✔             ✔             

 Stål   ✔ ✔       ✔       ✔         

 Sten     ✔     ✔         ✔         

 Trä       ✔             ✔         

- Lager (upplag)   ✔ ✔               ✔ ✔       

- Kantbalk     ✔           ✔             

- Tätskikt & beläggning     ✔                   ✔ ✔   

- Räcke   ✔         ✔                 

- Dräneringssystem                             ✔ 
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Projektering 
Följande information om projektering är mer 
ingående (markerad med blå linje). 
 
Första steget mot åtgärd är att WSP på 
uppdrag av vägsamfälligheten undersöker 
brons förutsättningar. Efter det författas och 
överlämnas en budgetkalkyl på projektering av 
den insats som behöver göras – t.ex. 
reparation eller utbyte. Denna förberedelse 
inför projektering bygger på ABK 09 (Allmänna 
Bestämmelser för konsultuppdrag inom 
arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009). 
Det innebär att WSPs budgetkalkyl grundar sig 
på en projektering av de ingående delar som 
bedöms troliga och pris lämnas på det 
utförande som bedöms billigast. Ändringar 
och tillägg kan dyka upp senare i projektet och 
innebära en ökning av WSPs kostnader, vilket i 

så fall regleras efter hand. Exempel kan vara 
nya önskemål från beställare, krav från 
Trafikverket eller osäker geoteknik.  
 
Entreprenadform  
Vägsamfälligheten bestämmer om projektet 
ska genomföras som Utförandeentreprenad 
eller Totalentreprenad. I de fall WSP har i 
uppdrag av Trafikverket att vara support åt 
vägsamfälligheter rekommenderar vi generellt 
projektering för utförandeentreprenad. Detta 
ger en tydligare och enklare upphandling när 
det ska finansieras med en bidragsdel.  
 
En utförandeentreprenad projekteras med 
fullständigt förfrågningsunderlag, dvs ett 
komplett underlag som vägsamfälligheten kan 
lämna till en entreprenör för prissättning. I 
detta ingår: 

 
 

 Teknisk beskrivning (TB) som beskriver hur arbetet ska utföras. 

 Ritningar. 

 Mängdförteckning (MF) på det material som ingår samt mängden arbete. Denna förteckning 
prissätts av entreprenören med ett á-pris per post. Detta á-pris används vid reglering av 
tillkommande och avgående mängder. 

 Administrativa föreskrifter (AF) som reglerar de krav som ställs på entreprenören samt de 
juridiska förhållanden som ställs mellan en beställare och en entreprenör. 

 Förelägg kontrakt – Det upprättas och bifogas även en mall för upprättande av kontrakt 
mellan Byggherre och Entreprenör.  Totalentreprenad projekteras med en skiss och 
beskrivning av de minimikrav som bör ställas på en entreprenör. Entreprenören uppför 
därefter ritning, mängdförteckning och en teknisk beskrivning enligt TRV Krav (se nedan). 

 Underlag för arbetsmiljöplan (AMP) – Nedan följer ett utdrag från arbetsmiljöverket: 
”Av arbetsmiljölagen följer att den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, 
den vi i dagligt tal kallar byggherren, har ett ansvar för att beakta arbetsmiljösynpunkter 
under planering och projektering och samordna gemensamma åtgärder kring arbetsmiljön 
genom hela byggprocessen. Byggherren ska för att utföra dessa arbetsuppgifter utse 
lämpliga byggarbetsmiljösamordnare för såväl planering och projektering som för 
utförande, s.k. BAS-P och BAS-U”. 
 

Under projekteringen har WSP till uppgift att vara BAS-P, vilket innebär att det projekteras för ett 
säkert utförande och att det inte byggs in några onödiga risker för den som utför arbetet. 
När arbetet sedan ska utföras har byggherren ansvaret att tillse att det inte förekommer arbete som 
kan medföra olycka. Till exempel fall från hög höjd, påkörning av fordon eller skadas vid ras i schakt. 
 
Kunskapen i en vägsamfällighet som ska agera byggherre varierar kraftigt och därför stöttar vi oss 
mot följande skrivning i arbetsmiljölagen: ”Byggherren har även en möjlighet att överlåta sitt 
arbetsmiljöansvar och uppgifter till en självständig uppdragstagare, vilket typiskt sett kan ske i ett 
avtal om total- eller general- entreprenad”. Det innebär att ansvar för arbetsmiljön, både BAS-P och 
BAS-U, förs över till Entreprenören i AF-delen och regleras i kontraktet. Dock ska det då följa ett 
underlag för Arbetsmiljöplanen i förfrågningsunderlaget. 
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Projektering enligt TRV Krav 
För broar som är delfinansierade av Trafikverket gäller som sagt att projekteringen utförs enligt Krav 
Brobyggnad (TDOK 2016:0204). Det innebär att alla handlingar ska granskas och godkännas av 
Trafikverket innan de kan överlämnas till kund. Arbetsgången kan då beskrivas enligt följande: 
 

1. WSP upprättar en förslagskiss och dokumentet RKFM (redogörelse för konstruktionsarbetets 
förutsättningar och metoder) som skickas till Trafikverket tillsammans med en ansökan om 
handläggare och tidpunkt för ett startmöte. Handlingen beskriver aktuella 
reparationsåtgärders inverkan på brokonstruktionen. 

2. Efter ca 2-3 veckor har Projektör, Trafikverket, vägsamfällighet och Trafikverket Utredare 
Enskilda Vägar ett startmöte där arbetets omfattning och tekniska krav behandlas. 
Konstruktören redovisar då sin tekniska lösning och Trafikverket lämnar synpunkter. När de 
har delgivit sina krav på projekteringen kan WSP påbörja arbetet. 

3. Projektering och konstruktion. Tid kan variera beroende på WSPs resurstillgänglighet, tid för 
uppmätning och omfattningen av arbetet. Generellt kan det handla om cirka 10 veckor 
inklusive interngranskning. 

4. Därefter skickar WSP in handlingarna till Trafikverket som då har 10 arbetsdagar på sig för 
granskning. Alla handlingar (beskrivningar, beräkningar och ritningar) granskas så att de 
uppfyller uppställda krav. 

5. Slutligen har samtliga aktörer ett ytterligare möte kring de granskade handlingarna. Om det 
då kommer upp nya synpunkter kring underlaget kan det ta ytterligare 2-3 veckor innan de är 
fullständigt hanterade och godkända. 
 

Detta innebär att en projektering tar minst 18 veckor att utföra. 
 
Projekteringsunderlag 
Förutom det som beskrivits ovan krävs följande underlag för att projektera och konstruera en bro: 
 

 Vattenteknik, hydraulisk dimensionering – Konstruktionen dimensioneras utifrån hur mycket 
vatten som ska passera under eller igenom, ett viktigt moment värt att betona vikten av. 
Dimensioneringen tar hänsyn till hur stort avvattningsområde som leder in i vattendraget, vilket 
beräknas baserat på den högsta förekommande nivån under en 50-årsperiod. Detta baseras inte 
bara på historik eller nuläge, utan även en förväntad framtida nivå. Resultatet kan vara att vägen 
behöver höjas för att undvika översvämning, alternativt att vattendraget sänks. 

 Uppmätning – Den befintliga bron mäts in. WSP mäter även upp vägprofil, anslutningar och 
dikesslänter. 

 Geoteknik – Beroende på åtgärd och konstruktion kan WSP i vissa fall påvisa att en undersökning 
inte är nödvändig, t.ex. när en befintlig rörbro byts ut till en motsvarande. Ofta kräver dock 
förutsättningarna detta och vid minsta betänklighet utförs en undersökning. Då identifieras 
rådande jordart och nivåer på berg som finns i broläget, faktorer som är avgörande för att kunna 
konstruera en bro utan risk för sättning eller frostsprängning.  

 Anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen – All verksamhet i vatten är tillståndspliktigt. I 
vattendrag med ett flöde över 1 m3/sekund skickas en anmälan som redogör för vattenflöden 
och utformning. Detta hanteras i Mark- och Miljödomstolen och hanteringen kan ta upp emot ett 
år. Länsstyrelsens utlåtande styr vanligtvis entreprenadens utförande till en tidsperiod som 
minimerar påverkan av liv i och kring vattendrag. Exempelvis tillåts inte konstruktioner vara 
dämmande eller utgöra en tröskel för vattenlevande djur och andra organismer. I anmälan visar 
man även på hur arbetet ska utföras för att undvika grumling och föroreningar. Länsstyrelsen 
väger in faktorer som Natura 2000, vattenfauna, fiskar, ödlor och musslor, mm. Detta kan styra 
utformningen av bron.  
 



 

8 
 

Slutgiltig projektering 
Med underlag från ovanstående samt eventuella önskemål från beställaren kan nu en slutlig 
utformning av bron påbörjas. Det innebär att den dimensionerade konstruktionen placeras i sitt läge 
på ritning och sedan fyller man på med slänter, vägprofil, räcken, eventuellt vattendrags sträckning, 
etc. I ritningen framgår även hur grundläggning, eventuella stödmurar och schaktgränser ska 
utformas. När ritningen är klar ligger den till grund för vilka mängder som ska redovisas i 
mängdförteckningen. När ritningen är upprättad utformas den tekniska beskrivning som beskriver 
hur entreprenören ska utföra arbetet. 
 
 

Upphandling 
Upphandlingen kan utföras på flera olika sätt, 
men för att begränsa omfattningen och 
samtidigt uppfylla Trafikverkets krav på LOU 
(Lagen om Offentlig Upphandling), föreslår 
WSP att förfrågningsunderlaget skickas ut till 
minst tre olika entreprenörer. Minimikravet 
på dessa är att de ska inneha F-skattsedel och 
ansvarsförsäkring. I förfrågningsunderlaget 
efterfrågas även referensobjekt. Arbetet i det 
här skedet kan vara mödosamt och WSP kan 
då agera projektstöd åt vägsamfälligheten och 
överta processledningen. 
 
Utsatt tid för en entreprenör att svara brukar 
sättas till 30-45 dagar och anbudet bör vara 
giltigt i lika många dagar. Tiden för utförandet 
bestäms av vägsamfälligheten och eventuella 
restriktioner i miljödom eller liknande som 
lämnats av Länsstyrelsen. Dock bör perioden 
kring vårflod undvikas. Under anbudstiden kan 
entreprenörerna ställa frågor kring 
förfrågningsunderlaget. Om WSP agerar 
projektstöd svarar vi på dessa frågor. Frågorna 
och svaren är offentliga och ska delges 
samtliga aktörer som har fått förfrågan. 
 
När tiden för anbudsinlämning har gått ut så 
antar vägsamfälligheten entreprenören med 
lägsta lämnat pris i enlighet med LOU. Detta 
naturligtvis under förutsättning att pris har 
lämnats på vad som efterfrågats och att 
kraven på entreprenören är uppfyllda. Väljer 
vägsamfälligheten en annan entreprenör så 
finns risk att upphandlingen överklagas. 
 
Både antagen anbudslämnare och alternativen 
som förkastats delges beslut och 
vägsamfälligheten kallar antagen entreprenör 
till startmöte och kontraktsskrivning. Vid 
startmötet går parterna igenom 

Administrativa Föreskrifter, Tekniska 
Beskrivningar och ritningar. Vid det här 
tillfället finns möjlighet för entreprenören att 
yttra sig om det finns oklarheter i 
förfrågningsunderlaget, men även praktiska 
frågor som uppställningsplatser, ström, 
vatten, avfallshantering, etc. Detta ska inte 
medföra ytterligare kostnader för 
vägsamfälligheten utan ska ingå i lämnat pris. 
Senast vid startmötet ska även entreprenören 
lämna över en tidplan som visar på hur 
arbetet ska framdrivas. 
 

Produktion 
Vid tidpunkt för uppstart meddelar 
entreprenören att arbetet startar. Lämpligtvis 
har vägsamfälligheten kontinuerliga 
uppföljningar kring produktionsresultaten 
under hela den fortsatta byggnationen för att 
säkerställa att arbetet utförs enligt handling. 
Om vägsamfälligheten inte har kunskap på 
området rekommenderar WSP att det hyrs in 
en Byggplatsuppföljare, i vissa fall ställer även 
Trafikverket detta som krav. WSP kan bidra 
även med denna tjänst. 
 

Efterarbete 
När arbetet är utfört ska Entreprenören 
överlämna Relationshandlingar till 
vägsamfälligheten. I dessa ska det framgå om 
ändringar eller avsteg har gjorts från 
Bygghandlingen. Vid färdigställande kallar 
Entreprenören till Slutbesiktning. Kraven och 
formen för detta sker i samråd med 
vägsamfälligheten och Utredare Enskild väg på 
Trafikverket. Datum för slutbesiktning är när 
garantitiden börjar gälla. Garantin löper över 5 
år och när denna löpt ut ska vägsamfälligheten 
kalla till genomförandet av en 
garantibesiktning. 
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Sammanfattning av WSPs erbjudande 
WSP har möjlighet att erbjuda stöd i flera steg av processen tack vare vår breda interna kompetens 
inom samtliga teknikdiscipliner. Vi kan hjälpa er med: 

 Projektering (inklusive inmätning, hydrauliska undersökningar, m.m.) 

 Projektstöd och anbudsstyrning 

 Byggplatsuppföljning 

 Projektledning av hela processen. Vid större åtgärder kan projektledningen bli utmanade och 
tidskrävande för vägsamfälligheten. WSP kan då leda processen från start till mål. 

 
 
 

 
Stensvalvsbro på vägsamfällighet.  
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Kostnadsexempel – Produktion & projektering av rörbro 
 
Nedan följer en kostnadsuppdelning för ett specifikt projekt gällande utbyte av en rörbro. Detta är 
ett av de billigare konstruktionsalternativen. Det kan tillkomma eller avgå kostnader när offert 
upprättas eller under projekteringsarbetet. Exemplet är inte avsett att användas som referens.. 

 

 
Exempelbild på en typisk rörbro. 
 
Produktionskostnader 
Att upprätta en säker kalkyl för produktionskostnaden är svårt på grund av variationer avseende 
vattendrag och utformning. 
 
Överbyggnaden i det specifika fallet är 2 m hög och röret 3,7 m i diameter, vilket ger skäl att förmoda 
en relativt hög kostnad. Utifrån bildunderlag i systemet Bridge and Tunnel Management (BaTMan) 
fastställs att slänterna är branta, så för att uppfylla TRV Krav kommer dessa behöva fyllas ut, vilket i 
sin tur ger ett längre rör med högre kostnader. Ett sätt att minska detta utfall är att ställa stödmurar 
vid och runt röret. Det är en faktor att ta i beaktande i projekteringen. Vidare tillkommer krav på 
broräcken eftersom höjden från vattenytan är över 2 meter samt att vattnet är djupare än 0,5 meter. 
 
Entreprenören gav en grov kostnadsuppskattning: 2 000 000 kr för bro inkl. produktion och 250 000 
kr för räcken. I tidiga skeden används ofta schablonkostnader.  

 
(2 000 000 + 250 000) x 1,25 x 0,3 ≈ 840 000 kr 
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Projekteringskostnader 
 

Aktivitet Uppfyller Kommentar 

Uppdragsledning projektering -  

Förslagsritning och RKFM TRV Krav  

Konstruktionsberäkningar TRV Krav  

Ritningar, Sammanställningsbeskrivning och 
Teknisk beskrivning med kontrollplan Entreprenör 

TRV Krav  

Granskning TRV Krav Krävs ej för spännvidder under 8 
m. WSP utför oavsett (kvalitet) 

Startmöte Trafikverket TRV Krav  

Förfrågningsunderlag (MF, AF, AMP, Mall kontrakt) Lagkrav Underlag offentlig upphandling 

Anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen Lagkrav  

Hydraulisk dimensionering/vattenteknik  TRV Krav Utförs endast vid behov 

Uppmätning* -  

 
Sammanlagd kostnad 275 000 kr. Om en geoteknisk undersökning krävs (av förutsättningarna eller 
Trafikverket) tillkommer en kostnad om cirka 80-100 000 kr beroende på geografiskt läge. 
 

Vägsamfällighets kostnad för projekteringen 
Förutsatt att Trafikverkets bidrag uppgår till 70 % av totalt belopp inklusive mervärdesskatt är 
budgeterad kostnad för vägsamfällighet 103 125 kr kr utan hänsyn taget till geoteknik. 

 
275 000 kr x 1,25 x 0,30 ≈ 100 000 kr 

 
Sammanlagd kostnad för vägsamfällighet (inkl. projektering & produktion) ≈ 940 000 kr 



 

 
 

 
 

VI ÄR WSP 
 

 
 

WSP Sverige AB 
Box 13033  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 

 

 

 

WSP är ett av Sveriges ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala 
marknader med stöd av nationell expertis. Som 
tekniska experter och strategiska rådgivare har vi 
tillgång till ingenjörer, tekniker, naturvetare, planerare, 
utredare och miljöspecialister liksom professionella 
projektörer, konstruktörer och projektledare. Vi 
erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, 
Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 
4 000 medarbetare på 40 kontor i Sverige medverkar 
vi till en hållbar samhällsutveckling. 
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