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Våra konsulters bredd inom många teknik
områden gör att vi kan ansvara för hela 
projekt i alla skeden, från tidiga förstudier  
till det fortlöpande säkerhets arbetet  
i färdiga anläggningar.

Tack vare våra engagerade medarbetare är vi i ständig 
utveckling för att ytterligare öka vår kunskap och erbjuda 
mervärde till våra kunder. Vi arbetar aktivt med kund
enkäter och kunduppföljning för att fånga upp områden 
där vi kan förbättra oss.

Tillsammans har vi en oerhörd bred och mångårig 
erfarenhet av både enkla och komplexa projekt. Vi kan 
alltid sätta ihop mest lämpade teamen för varje uppdrag 
och bidra med både tryggad kunskap och inspirerande 
kreativitet.

Förutom tillgång till byggregler, handböcker, standards 
och dataprogram har vi en väl fungerande erfarenhets
återföring som kommer alla medarbetare och projekt till 
del. Vår ambition är att ha samma nivå och säkerhet inom 

alla våra verksamhetsområden över hela Sverige. Vi har  
ett internt forum där alla medarbetare kan ställa frågor  
och få snabba svar från kollegor. Vi har också ett ”råd” som 
samlar ihop förslag på utvecklingsinsatser som org  anisa
tionen föreslår samt genomför och implementerar dessa. 

WSP brand och Risk har idag över 100 medarbetare vilket 
gör oss till Sveriges största arbetsgivare i vår bransch med 
den största geografiska spridningen i landet.

Brandskydd,
risk hantering
och säkerhet. 

WSP Brand & Risk sätter 
ihop det team du behöver

>100
Antalet medarbetare på 

WSP Brand & Risk
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Expempel på våra tjänster 
Brandskyddsprojektering av byggnader
Vi deltar i alla skeden av byggprocessen i alla typer av 
projekt. Vi kan erbjuda sakkunnig brandskydd, SAK 3  
i hela landet. 

Besiktning av automatiska larm- och släcksystem
Våra SBSCgodkända besiktningsingenjörer utför 
besiktning av brandlarm och sprinklersystem. 

Systematiskt brandskyddsarbete
Besiktning av det byggnadstekniska brandskyddet, 
översyn och uppbyggnad av brandskyddsorganisation, 
genomgång av rutiner för egenkontroll samt utbildning  
av brandskyddsansvariga och brandskyddskontrollanter.

Riskhantering vid fysisk planering
Riskanalyser och riskbedömningar i den fysiska 
planeringen, exempelvis om bebyggelse planeras  
i närheten av transportleder för farligt gods, industrier 
eller bensinstationer. 

Riskhantering i väg- och järnvägsprocessen
Vi samordnar säkerhetsfrågor och formulerar krav som ska 
gälla i projekteringen samt följer upp att kraven efterlevs. 

Tillståndshantering och riskhantering inom industrin
Vi bistår tillstånds och anmälningspliktiga verksamheter 
med att analysera och bedöma risker vid betydande 
miljöpåverkan, hantering av brandfarliga och explosiva 
varor och i samband med explosionsfarliga miljöer. 

Säkerhetsrådgivning och säkerhetslösningar
Analyser av normalflöden i syfte att optimera person
flöden ur säkerhets, trygghets och service synpunkt.  
Vi genomför utbildningar inom hot och våld samt PDV, 
(pågående dödligt våld) och kan erbjuda kris, nödläges
planering och anpassade krisövningar för olika typer av 
organisationer.

Specialisttjänster
Bland våra övriga tjänster ingår kvalificerad 
projektriskhantering samt olycksutredningar och en 
jourtjänst som är bemannad dygnet runt.
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WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsult-
företag. Vi verkar på våra lokala marknader med stöd av 
global expertis. Som tekniska experter och strategiska  
rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, natur vetare, 
planerare, utredare och miljöspecialister liksom projektörer,  
konstruktörer och projektledare. Vi erbjuder hållbara 
lösningar inom Hus & Industri, Transport & Infra struktur och 
Miljö & Energi. Med drygt 42 000 med arbetare på 550 kontor 
i 40 länder medverkar vi till en hållbar sam hälls   utveckling.  
I Sverige har vi omkring 4 000 medarbetare.


