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Vi är WSP 
Vi är specialister inom förorenade områden 
WSP har erfarenhet och resurser för att hjälpa 
kunder genom hela processen kring hantering 
av förorenade områden – från misstanke till 
avslutad åtgärd.  
 
WSP har lång erfarenhet av uppdrag inom förorenade 
områden och att bistå både privata och offentliga kunder. 
Vi har kunskap och erfarenhet inom samtliga moment -  
från inventering, fältundersökning, riskbedömning, 
åtgärdsutredning och riskvärdering till projektering av 
saneringsåtgärder, kontroll i samband med saneringar och 
genomförande av in situ-behandlingar. Sedan 2018 har vi 
en egen pilotanläggning för vattenrening.  

I Sverige finns tusentals identifierat eller misstänkt 
förorenade områden varav många är så förorenade att de 
kan skada människors hälsa eller miljön. Föroreningarna 
kommer ofta från tidigare verksamheter såsom industrier, 
brandövning med släckskum eller petroleumförsäljning.  
Vid exploatering, fastighetsöverlåtelser eller förändrad 
verksamhet uppstår frågor om eventuella föroreningar i 
mark, byggnader, vatten och sediment. Det är viktigt att i 
tidiga skeden i projekten klargöra eventuella miljö- och 
hälsorisker, ansvarsfrågor, lämpliga åtgärder samt 
kostnader.  
 
För att kunna ge svar på dessa frågor krävs spetskompetens 
och bred kunskap inom miljö, teknik, ekonomi och juridik, 
vilket WSP kan erbjuda.  
 
WSP strävar efter att sätta kundens behov i centrum och att 
ge hållbara lösningar genom hela kedjan. WSP jobbar 
kontinuerligt med att framtidssäkra sina uppdrag.  
Genom våra nationella och internationella nätverk har vi 
möjlighet att erbjuda experthjälp inom många områden. 
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Riskbedömning generella och platsspecifika 
bedömningar (förenklad och fördjupad miljö- och 
hälsoriskbedömning). 

Åtgärdsutredning utredningar av olika åtgärdsalternativ 
inför efterbehandlingsåtgärd. 

Kontrollprogram upprättande och utförande av 
kontrollprogram i enlighet med krav från myndigheterna. 

 
Tillståndsansökningar och anmälningar kontakt med 
myndigheter och framtagande av dokument.  

Ansvarsutredning utredning av ansvar när det antas 
finnas risk för föroreningar. 

Riskkommunikation till media och allmänheten  

Undersökning provtagning av jord, yt- och grundvatten, 
sediment, luft och byggnadsmaterial för fält- och 
laboratorieanalyser. 

Projektledning inledande rådgivning, kontakt med 
myndigheter, kontroll av framtagna åtgärder samt 
uppföljning av olika moment.  

  

Projektering framtagande av förfrågningsunderlag för 
efterbehandling inklusive teknisk beskrivning, ritningar, 
MUR Miljöteknik, arbetsmiljöplan m.m. 

Riskvärdering jämförelse av åtgärdsalternativens 
för- och nackdelar som förval av lämplig åtgärd  

Inventering av misstänkt förorenade områden och  
vid behov, riskklassning  
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WSP Växel 
010-722 50 00 
 

 
Fältmätningar i samband med undersökningar  
i jord och grundvatten.  

 

 
In-situ sanering av förorenat grundvatten.  

 

 
 

Referensprojekt och ytterligare information 
om WSP:s verksamhet finns på: 
www.wsp.com 

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikföretag 
som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling 
inom Advisory, Energy, Resources & Industry, Earth & 
Environment, Project Management, Transport & 
Infrastructure, Property & Buildings, Digital Solutions.   

Vi har ca 65 000 medarbetare i 40 länder. I Sverige har vi 
omkring 4 000 medarbetare. På sektionen Förorenade 
områden är vi ca 160 medarbetare, som jobbar med olika 
mark- och vattenfrågor. 

Om du vill ha mer information om hur WSP kan hjälpa dig 
med frågor rörande förorenade områden så finns vi på 20 
lokala kontor och du är välkommen att kontakta någon av 
våra avdelningschefer: 

 

Norr: 

Johan Hörnsten, avdelningschef 

0920- 73033, johan.hornsten@wsp.com 

Öst:  

Marcus Rönnegård, t.f. avdelningschef 

 010- 7225128, Markus.ronnegard@wsp.com 

Söder  

Hanna Hällstrand, avdelningschef  

010- 7225566, Hanna.hallstrand@wsp.com 

Väst:   

Sara Blomstrand, avdelningschef 

010- 722 74 34, sara.blomstrand@wsp.com 

 

 


