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Tillsammans är vi ett av världens ledande 
analys- och teknikkonsultbolag.
Vi planerar, projekterar, designar och 
projektleder olika uppdrag inom Hus & 
Industri, Transport & infrastruktur och 
Miljö & Energi.
Våra tjänster bidrar till ett hållbart 
samhällsbyggande.
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WSP SVERIGE

2 500 
medarbetare

Stark lokal 
förankring

I Sverige är vi 2 500 
medarbetare på 40 kontor 
spridda över hela landet. 



WSP SVERIGE
Våra största kunder



Hantering av kritiska beroenden vid projektering 
av samhällsviktiga infrastrukturanläggningar



Vilka problem upplever vi idag?

Bygger idag anläggningar som är tillräckligt säkra för att inte påverka 
människor och miljö, men inte för att minska återhämtningsperioden

Utreder idag påverkan på människa och miljö inte på system och hur vi ska 
hantera eventuella störningar 

Medvetenheten hos beställaren låg

Inga tydliga krav i regelverk och från tillsyn

Åtgärder ställs mot andra krav

Ägare är inte bredda att bekosta samhällskostnader - Alla vill ha säkerhet 
men ingen vill betala



Vad görs/kan göras idag?

Exempel:
Identifiering och analys av säkerhetskritiska system på 
system/delsystemnivå

Sårbarhetsutredning

Driftsäkerhet



Vad görs idag – exempel från två uppdrag

”Kommunikationsterminal”, exempel:
Mål för hur länge anläggningen får stå stilla
Utrymning och första insats från räddningstjänst har varit styrande
(Identifierat system och satt prislapp)

Tunnel i ett kommunikationssystem, exempel på åtgärder:
Redundant styrning av el
Egna reservaggregat
Kritisk punkt för att stänga av och pumpa ur vatten
Dubbel brandventilation



Slutsats

Sårbarhet är en faktor bland många andra

Vi har metodik och kunskap men inte de politiska styrinstrumenten 

Finns inga incitament för enskilda att betala för störningar som har 
påverkan utanför anläggningen


