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Flygande start För 
Flytande gas
Billigt, rent och smart att frakta. lng, flytande naturgas, är 
inte bara en välkommen nyhet för tung basindustri och 
fartyg i känsliga vatten. det kan också vara ett första steg 
mot en mer hållbar energiförsörjning. i hela norden växer nu 
terminaler och distributionssystem upp i en rasande takt. 
CoWi är med när framtidens energiförsörjning planeras.
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st PetersBurgs 
nya signum
en ringled runt st Petersburg är ett av 
rysslands viktigaste infrastrukturprojekt 
just nu. och det är bråttom – projektet 
drivs framåt genom de hårda ryska 
vintrarna. CoWi är på plats när stadens 
nya signaturbroar tar gestalt.
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ByggBoom Bland Betorna
vart är vi på väg? till skåne, naturligtvis! här i en av sveriges mest 
expansiva regioner breder internationella forskningsanläggningar 
och gigantiska shoppingtempel ut sig där sockerbetorna förr 
dominerade. CoWi är med på tåget.
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vilja oCh styrka  
i medvind!

Utgivare
CoWi aB
Box 12076
402 41 göteborg
tel. 010 - 850 10 00
Fax 010 - 850 10 10
www.cowi.se, www.cowi.com

CoWi är ett ledande konsultföretag i 
norra europa. vi är över 6000 medar-
betare i hela världen, varav drygt 1000 
i sverige. vi tillhandahåller tjänster över 
hela världen inom industri, infrastruk-
tur, byggnad & fastighet samt miljö.
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roll när lng introduceras i sverige.
Foto:  
sören håkanlind

Det är medvind för COWI med 
fortsatt tillväxt. Arbetet med att 
skapa en stark internationell

koncern med fokus på Skandinavien 
fortsätter och konkretiseras genom nya, 
spännande samverkansprojekt, samtidigt 
som våra engagerade och kompetenta 
medarbetare fortsätter att bygga långsiktiga 
relationer med kunderna. Det känns, kort 
sagt, mycket positivt för en nytillträdd VD. 

Inom COWI finns stabilitet och kreati-
vitet, expertis, bredd och en mycket god 
förståelse for kundernas affärer och möj-
ligheter. Självklart kan vi trots ett bra ut-
gångsläge, alltid bli ännu bättre. 

Målsättningarna for COWIs tillväxt är 
fortsatt höga. Sättet att samverka mellan 
olika enheter och discipliner och skapa 
helhetslösningar är en särskild styrka att 
utgå ifrån. Den ger oss den kraft vi behö-
ver för att växa vidare med vara kunder, 
bredda vår geografiska närvaro och göra 
det framtida COWI ännu starkare.

Här i Sverige ska vi växa framför allt i 
Stockholm och Malmö, regioner där vi in-
te är så stora i dag, men där efterfrågan på 
konsulttjänster ökar och där vi ser att det 
finns ett ökat behov av våra kompetenser. 

I detta nummer av 360° tar vi en särskild 
titt på den expansiva region Skåne genom 
COWI-ögon – en region där närheten till 
både kontinenten och Danmark, med mobi-
liteten över landsgränsen, en väl integrerad 

infrastuktur både i Skåne och på Själland 
och ett starkt fokus på forskning och ut-
veckling ger dynamiska förutsättningar.

Ett annat område där behoven är stora, 
är omställningen till renare, mer hållbara 
och ändå rimligt storskaliga energilös-
ningar. Idag provas många olika vägar. En 
väg är flytande gas, i form av biogas och 
naturgas som kan utnyttja samma infra-
struktur. COWI är idag involverat i en rad 
spännande projekt kring LNG, flytande 
naturgas, både på svensk, nordisk och  
europeisk nivå i detta sammanhang. Läs 
mer om hur LNG ritar om energikartan!

Och på tal om internationell styrka. Just 
nu avslutas ett av Rysslands viktigaste infra-
strukturprojekt i St Petersburg. Ett multi-
nationellt COWI-team har drivit arbetet 
med nya broar och vägsträckningar framåt 
genom den ryska vintern. 

Läs också gärna om NCC och Skanska, 
som berättar om sina satsningar på part-
nering respektive utveckling av miljon-
programmets fastigheter. I båda samman- 
hangen är COWI med och bidrar med 
kompetens.

Trevlig läsning!

Pär Hammarberg, VD COWI AB
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moBilen kollar  
handel oCh  
traFik
hur människor eller bilar rör sig är enkelt 
att mäta – med hjälp av alla mobiltelefo-
ner. nu får handeln och stadsplanerarna 
ny hjälp att dimensionera rätt när de 
bygger. 
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Färre transporter och väsentligt ökad lagringskapacitet. det blir följden när Borealis kracker-
anläggning investerar i en ny tank för etan. tanken, som blir sex gånger så stor som den 
nuvarande, kommer att vara en av nordens största och sprängs ner tio meter i berget.
CoWi blev i oktober klar med förstudien och arbetar just nu med en basic design. i projektet 
ingår dels den nya etantanken och all nödvändig kringutrustning, dels en ombyggnad av den 
befintliga anläggningen, som gör att Borealis kan hantera mer etan och konvertera etan till 
eten. den kraftigt ökade kapaciteten mer än halverar antalet båttransporter av etan. 

Jättetank 
minskar  
transPorter

malmös nya hyllade shoppingcenter emporia 
kammar hem priser på löpande band. Både 
på byggmässan mipim i Cannes och på World 
architecture Festival i singapore firades emporia. 
i singapore utnämndes hyllies nya stolthet till  
världens bästa köpcentrum. Framförallt impo-
nerades juryn av den gräsbeklädda takparken. 
emporia har ritats av Wingårdh arkitektkontor 
med CoWi som huvudkonstruktör. 

emPoria 
Fortsätter 
segertåget

För stina Brask Bilén gäller våtdräkt på jobbet –  
i alla fall vissa dagar. nyligen genomförde hon en 
inventering av växt- och djurlivet vid klädesholmen 
utanför tjörn, arbetsklädd i cyklop och snorkel.  
klädesholmen består idag främst av anläggningar 
för fiske och fiskberedning. men eftersom fler och 
fler vill bo havsnära vill tjörns kommun undersöka 
möjligheten att bygga bostäder vid vattnet. CoWi 
fick uppdraget att göra en miljökonsekvensutred-
ning, där en av de första insatserna var stina Brask 
Biléns naturvärdesbedömning av havsbottnarna. i 
en sådan tar man reda på hur bottnarna mår och 
om det finns något av särskilt värde i växt- och 
djurlivet som gör att man inte bör bygga i anslutning 
till vattnet.

djuPdykning 
kan ge nya 
Bostäder På 
tjörn

värdeLös mark Blir  
värdeFull i nytt eu-Projekt
rejuvenate är ett eu-projekt som undersökt möjligheterna 
att använda mark som annars betraktas som kommersiellt 
ointressant, till exempel före detta industriområden och 
förorenad mark. ett alternativ kan vara att odla energiskog. 
om eventuella miljörisker kan utvärderas och hanteras, kan 
även sådan mark bli värdefull.
yvonne andersson-sköld, forskningschef på CoWi 
division miljö, samordnade detta projekt – som förutom 

i sverige drevs i tyskland, england, holland, rumänien 
och Belgien – tillsammans med statliga myndigheter, 
universitet och företag. 
i projektets regi utvärderades möjligheter och risker, och 
odlingsprojekt med olika grödor genomfördes. resultatet 
är bland annat ett verktyg, som kan användas för att 
utvärdera möjligheten att använda förorenad mark för 
energiskog.

 
Beteendebaserad säkerhet (BBs) är ett arbetssätt som medarbetare 
kan utgå ifrån för att bli mer säkerhetsmedvetna på jobbet och därmed 
minska risken för arbetsplatsolyckor. 
CoWi har tidigare genomfört ett prisbelönat arbete med BBs för arla, 
inom arla gul ost mejerier i sverige och danmark. där minskade 
arbetsplatsolyckorna med 38 procent efter utbildningen, för vilket de 
belönades med danska arbejdsmiljørådets pris. nu fortsätter samar-
betet mellan CoWi och arla med implementeringen av BBs i fler delar 
av arlas verksamhet – på båda sidor av sundet. 

säkert Beteende  
hos arla

    5
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ett skePP 
kommer 
lastat – 
med lng

lng, flytande naturgas, har fått en flygande start i 
sverige. sedan invigningen av den första svenska 
terminalen har en kapplöpning startat med miljarder 
som insats. idag planeras terminaler runt om i landet; 
både industrin och sjöfarten vill ha gas. 
CoWi är med och skapar framtidens grönare, 
smartare energiförsörjning.

Flytande naturgas 
ritar om energikartan
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LNG är en smart produkt. Utrymmessnål, 
effektiv, grönare än flertalet alternativ och ett 
utmärkt första steg för den som så små-

ningom önskar ta steget över till fossilfri biogas. 
Dessutom är den effektiv att frakta – en kubikmeter 
LNG kan omvandlas till 600 kubikmeter användbar 
gas. I Sverige, där gasnätet är begränsat, ger genom-
slaget för LNG helt nya möjligheter. 

– Intresset är på topp just nu, konstaterar Anna 
Berggren, specialist på processteknik hos COWI 
och projektör och rådgivare i en rad LNG-projekt 
i Sverige. 

– Priset på produkten har sjunkit på världs-
marknaden och nu ser vi en boom av både större 
och mindre terminalprojekt. Bara här hos oss på 
COWI hanterar vi just nu en rad projekt i alla 
faser, med allt från utredningar på både svensk 
och europeisk nivå, till tillståndsärenden, design 
och byggnation.

många svenska Projekt På gång
Nordens stora dominant bland LNG-aktörerna 

är norska Skangass. I Risavika norr om Stavanger 
förvandlar Skangass naturgas från Nordsjöfälten 
till högkvalitativ LNG, som sedan fraktas vidare 
med båt till mottagningsanläggningar i hela 
Skandinavien. Längs den norska kusten finns  
redan ett 40-tal anläggningar; Sverige svarar för 
ett än så länge ganska nymornat men starkt väx-
ande intresse. 

Först ut att bygga en svensk terminal var 
AGA Gas. För tre år sedan invigdes företagets 
20 000 kubikmeter stora LNG-anläggning 
i Nynäshamn, försörjd med Nordsjögas av 
Skangass och strategiskt placerad nära industri-
täta Mälardalen. Teamet bakom projekteringen 
var den gången COWI i nära samarbete med 
Cryo AB. 

Inom kort är samma konstellation klar med 
Sveriges andra LNG-terminal, som byggs i Lysekil 
på Västkusten. Här tas i dagarna Skangass nya 
anläggning i drift. Huvudkund är Preemraff, som  
behöver naturgasen som processgas – och det 
är inga små mängder man kommer att använda. 
Affären med Skangass handlar om upp till 200 000 
ton LNG årligen de närmaste 15 åren, till ett  
totalt värde av drygt 15 miljarder kronor, enligt 
Skangass. I tillägg ska LNG levereras med bil från 
Lysekilsterminalen, till väst- och mellansvenska 
industrikunder. 

ritar om energikartan
Peter Blomberg, ansvarig för utveckling av 

Skangass terminaler och andra expansionsprojekt, 
ser den nya marknad som öppnar sig som mycket 
intressant:

– Vi välkomnar det stora intresset för LNG i 
Sverige och potentialen är fortsatt mycket stor. 
Nu kommer fler aktörer in på marknaden, nya 
marknadssegment öppnas och det kommer att ge 
en sund och ökad konkurrens efterhand, spår han.

Det råder knappast någon tvekan om att 
tillgången på LNG kommer att rita om den svenska 
energikartan, anser han:

– Vi har redan ett antal industrikontrakt 
i Sverige där framför allt de energikrävande 

basindustrierna efterfrågar den billigare och renare 
naturgasen som energikälla. 

Stålverken SSAB i Borlänge och Uddeholm i 
Hagfors är ett par av dessa; pappersbruket Arctic 
Paper Munkedals är ett annat. Hos samtliga 
bidrar gasen både till minskade utsläpp och  
billigare drift. 

kaPPlöPning Pågår
Också för COWIs del fortsätter intresset 

och engagemanget för LNG. I Göteborg och 
Oxelösund är nya projekt i startgroparna, och be-
dömningen är att det kommer att bli en tät kapp-
löpning för att bygga ytterligare LNG-terminaler 
längs den långa svenska kusten. I Gävle jobbar 
Skangass vidare med sina svenska etableringar, 
här ska nästa strategiska terminal byggas. Fler 
terminalprojekt lär följa; lokaliseringar har 
diskuterats av olika aktörer även i Luleå, Visby, 
Trelleborg och Helsingborg.

I Göteborg planerar holländska Vopak och 
Swedegas, som äger det svenska gasnätet, just 
nu för en så kallad öppen terminal. En öppen 

Potentialen för LNG är 
mycket stor. Framför allt 
de energikrävande bas-
industrierna efterfrågar 
den billigare och renare 
naturgasen.
                     Peter Blomberg, skangass

” 

terminal innebär att olika gashandlare kan boka 
kapacitet på terminalen. Det ger i sin tur kun-
derna möjlighet att fritt välja sin leverantör och 
köpa gas till bästa marknadspris – precis som på 
elmarknaden. Terminalen i Göteborg blir den 
första öppna terminalen i landet.

Anna Berggren är mån om att poängtera de 
hållbara möjligheterna med LNG:

– Naturgas är kemiskt sett samma sak som 
biogas, det är ren metan. Det betyder att samma 
distributionskanaler kan användas för båda 
produkterna och att man kan växla mellan naturgas 
och biogas, eller LNG och LBG som de flytande 
formerna kallas, helt sömlöst allt efter tillgång. Det 
ger en unik möjlighet att ta steget in i det hållbara 
samhället, konstaterar hon. 

lng-Boom i norden – oCh världen
I Norge produceras LNG sedan länge och det 

norska distributionsnätet är väl utbyggt. Bland 
norska fjordar och fjäll är naturgasnät i form 
av pipelines svåra att tänka sig – men med ▶ 

Peter Blomberg, skangass, tror på lng som en 
väsentlig del av framtidens energimix.



anna Berggren, CoWi (t v) och saila horttanainen, 
swedegas,arbetar tillsammans med förverkligandet 
av en ny öppen lng-terminal i göteborg.
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” 
Naturgasen växer just nu 
snabbast på marknaden och 
LNG är det smarta alterna-
tivet för att transportera och 
lagra den. Sedan 1990 har 
handeln med LNG i hela 
världen femdubblats.

                            anna Berggren, CoWi

Med LNG når man 
platser där gasledningar 
saknas. Det ger stora 
samhällsekonomiska 
vinster. 

saila horttanainen, swedegas 

” 

Fakta om lng:
› lng, liquified natural gas, är kondenserad 
naturgas nedkyld till -162° C.

› vid nedkylning övergår gasen till flytande form 
vilket minskar volymen till en 600-del.

› lBg, liquified Biogas, är samma sak fast fram-
ställd av biogas. Biogas är kemiskt sett detsamma 
som naturgas, dvs metangas, men bidrar inte till 
växthuseffekten då den inte är av fossilt ursprung.

› som fartygsbränsle bidrar lng till eliminering av 
svavel och partikelutsläpp. kväveoxider reduce-
ras väsentligt och Co2-utsläppen minskar med 
upp till 25 procent jämfört med oljeprodukter.

› inom industrin ger lng, som ersättning till 
andra fossila bränslen, en betydande reduktion 
av Co2. Preemraff i lysekil, en av sveriges 
stora användare, förväntas minska koldioxid- 
utsläppen med 120 000 ton när de konverterar 
till lng fullt ut.
  
                                                 Fakta: skangass

LNG-terminaler längs kusten och en flotta av spe-
cialbyggda fartyg och lastbilar kan behovet av gas 
tillfredsställas. I Danmark pågår flera projekt, bland 
annat byggs en terminal i Skagen med kapacitet 
för att bunkra fartyg med LNG. Nu byggs också 
infrastrukturen ut ned mot Tyskland och resten av 
Europa; Nordsjögasen sjunger på sista versen och 
man behöver mer gas i nätet. 

Finska gasjätten Gasum storsatsar samtidigt och 
har genom en strategisk allians med snabbt väx-
ande Skangass bäddat för en spännande utveckling 
av LNG-marknaden också i Finland. Landet har 
rysk gas i pipeline men breddar nu försörjningen 
med LNG-terminaler längs kusten, enligt norsk och 
svensk modell. 

Framtid För sjöFarten
Sjöfarten står inför en stor utmaning när hela 

området från Engelska kanalen, via Nordsjön och 
in i Östersjön redan 2015 blir så kallad ECA-zon, 
Emission Control Area, där dagens miljöstörande 
fartygsbränslen inte längre kommer att tillåtas. 
Ett rimligt framtidsalternativ, om man inte 
helt vill förlita sig på den i sammanhanget dyra 
vanliga dieseln, är LNG. Viking Lines nybyggda 
Finlandsfärja m/s Grace är den första stora passa-
gerarfärjan i Östersjön som byggts för LNG-drift. 
Parallellt har AGA Gas rustat för bunkring av 
fartyg genom att bygga Seagas, ett litet special-
bunkerfartyg som från terminalen i Nynäshamn 
förser m/s Grace med bränsle.

– Naturgasen växer just nu snabbast på 
marknaden och LNG är det smarta alternativet 
för att transportera och lagra den. Sedan 1990 
har handeln med LNG i hela världen femdubb-
lats. I takt med att både sjöfarten, industrin och 
transportsektorn nu får upp ögonen för möjlig-
heterna så kommer ökningen också här, spår 
Anna Berggren. 

distriButionen Byggs ut
Bristen på olja och miljöaspekterna av fossil 

förbränning, som alltmer hamnar i fokus, är också 
faktorer som talar för den ”renare” naturgasen. Med 
LNG minskar koldioxidutsläppen med 25 procent 
jämfört med olja, och med 40 procent jämfört med 
kol. Förra året användes 240 miljoner ton flytande 
gas i världen. Redan 2020 väntas man ha passerat 
300 miljoner ton.

Swedegas äger naturgasnätet i Sverige. Det är li-
tet jämfört med många andra länder, och löper från 
Dragör i Danmark via Skåne upp längs Västkusten 
till industrierna i Stenungsund. För att göra LNG 
tillgängligt i fler delar av landet behövs nya termi-
naler i strategiska lägen. Genom att vara med och 
bygga LNG-terminaler kan Swedegas nu tillgodose 
behoven på en större geografisk marknad. 

– Många industrikunder är frustrerade idag 
eftersom de inte får tag på konkurrenskraftig na-
turgas i den utsträckning som de önskar. Med LNG 
når man platser där gasledningar saknas, säger Saila 
Horttanainen, informationschef på Swedegas. 

LNG-terminaler och depåer i kombination med 
lokala gasnät ger också stora fördelar när det gäller 
omställningen till en långsiktigt hållbar energiför-
sörjning, poängterar hon:

– Då blir det även samhällsekonomiskt intres-
sant. Industrierna kan förses med gas, sjöfarten kan 
bunkra LNG och tankställen för fordonsgas kan 
försörjas med produkter. Och all den biogas som 
produceras i närområdet kan sömlöst matas in i det 
lokala nätet.   

För COWIs del fortsätter LNG-boomen att vara 
en biljett till spännande projekt kring storskalig 
energiförsörjning. För branschorganisationen 
Energigas Sveriges räkning deltar Anna Berggren 
och hennes kollegor i ett EU-projekt, Blue 
Corridors, som ska utreda potentialen för LNG- 
och LBG-transporterna i Europa mot bakgrund av 
hållbara EU-mål. Hon ser fortsatt stora möjligheter 
inom området:

– Vi är med i alla led av LNG-utbyggnaden och 
vårt kunnande växer stadigt. Det är spännande att 
få vara med i händelsernas centrum just när den här 
förändringen sker och det har varit och är ett enormt 
lyft för oss, konstaterar hon. ■

vill du veta mer?
anna Berggren, anbg@cowi.se
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Partnering 

att samarbeta eller inte samarbeta -  
det är frågan när byggbranschen pratar 
om framtiden.

För byggjätten NCC är synen på partnering 
glasklar.

– Det är ett av våra fokusområden. Efter tio år 
med partnering är vi säkra på att det är en av de viktigaste 
vägarna att gå om vi vill göra byggindustrin till en sun-
dare bransch, säger Stefan Munck, Nordenchef för NCC 
Partnering.

– Ett bra samarbete är nödvändigt i alla projekt. 
Men det räcker inte alltid. I samverkan kan vi lösa det 
gemensamma uppdraget bättre, i tid, till rätt kvalitet, 
med bättre arbetsmiljö och så att alla blir nöjda.

Nyckeln i partnering är att rätt personer kommer 
in i ett tidigt skede och sätter projektet i centrum. 
Kompetenserna hos beställare, konsulter och entreprenö-
rer är pusselbitarna man har att jobba med, och det första 
steget är att lägga pusslet och skapa en gemensam målbild. 

– Det är som ett fotbollslag. Vi rekryterar en Zlatan 
från COWI och en Andreas Isaksson från NCC. 
Partnering handlar om det öppna, framgångsrika 
samspelet mellan människor och kunskaper som finns i 
projektet, säger Stefan Munck. 

kvalitetshöjning
Det är ingen mirakelkur. Men för NCC är partnering 

en effektiv medicin, både mot den historiska miss-
tänksamheten i branschen och mot prispressen. Claes 
Pettersson, chef för projekt- och byggledning hos COWI 
i Göteborg, delar entusiasmen: 

– Även för oss inom COWI har arbetet med partnering 
högsta prioritet. Allt handlar om förtroende aktörerna 
emellan. Vi måste finna de optimala sätten att jobba 
tillsammans mot en viss budget, kvalitet och tid. På så vis 
kan man välja och nå en högre kvalitet, säger han.

Och det i sin tur förändrar byggbranschen, konstate-
rar Stefan Munch:

– Branschen förnyas automatiskt när man inte har 
några baktankar och är ärlig i det man gör. Om vi orkar 
stå upp för det tror jag det finns en fantastisk bransch att 
jobba i framöver, säger han.

ärlig värdegrund – oCh skäligt Betalt
Partnering-begreppet har sitt ursprung i USA och 

England. I England fick man till sist lagstifta om en ny 
projektform, eftersom det var mer överklaganden och 
tvister än byggande i många projekt. 

– I Sverige är det inte riktigt så jobbigt. Men de olika 
aktörerna är inte alltid är kompisar. Framför allt handlar 
det om ekonomi. Man har olika uppfattningar om vad 
som ingår, vad beställaren köpt och vad entreprenören 
ska leverera, säger Claes Pettersson.

NCCs viktigaste lärdom är att utgå från en ärlig vär-
degrund där man vill göra rätt för sig och ser varandras 
möjligheter, i stället för att suboptimera.  

– Däremot ska alla få skäligt betalt för sina insatser. 
Med det som grund blir pengarna oviktiga, istället kan 
vi göra det vi är där för att göra. Då får byggherren ut 
överlägset mest, säger Stefan Munck.

kan inte göras till hälFten
Partnering är populärt. Men det gäller att se upp. 

Misslyckade partneringprojekt har gett begreppet en 
negativ klang. Oftast handlar det om missförstånd, enligt 
Stefan Munck – det som på papperet kallas partnering, 
stannar vid lite samarbete.

– Det är viktigt att ha en klar ambition att gå hela 
vägen, det är först då det blir riktigt bra, säger han.

Och med hela vägen, menar han verkligen hela vägen.
– När man jobbar rätt, är det som att projektet är ett eget 

företag. Det spelar ingen roll om det står COWI eller NCC 
på ryggen, vi är där för projektets bästa, ingenting annat, 
säger han.

Bara Början
Så det är som när man steker pannkakor – det första 

partnering-försöket kanske inte blir så lyckat. Men 
det blir bättre. Och satsar man inte på partnering nu, 
riskerar man framtidens affärer.

– Partnering är inget modeord. Det har funnits i 
USA och Storbritannien i 20 år och slutar inte med det. 
Snarare kommer det mer, som på infrastruktursidan. 
Stora vägprojekt är särskilt lämpliga att driva i partne-
ringform, säger Claes Pettersson.

Stefan Munck avslutar med en rejäl dos framtidstro.
– Vi är den sista branschen som står och stampar i gamla 

strukturer där alla bara tänker pengar. Men det finns en 
gräns för det där; vi bygger ju framtidens samhälle. När vi 
möts i de här projekten inser vi att vi är rätt bra allihop. Och 
att tillsammans kan vi göra det här riktigt, riktigt bra. ■

vill du veta mer?
Claes Pettersson, clpe@cowi.se

” Vi måste finna de optimala 
sätten att jobba tillsammans 

mot en viss budget, 
kvalitet och tid. På så vis 
kan man välja och nå en 
högre kvalitet.

                        Claes Pettersson, CoWi

”Man måste ha fokus på 
projektets bästa. Ta bort 

egenintresset och 
acceptera att alla är 

där för att göra det 
så bra som möjligt 
tillsammans.
 stefan munck, nCC Partnering

 

högre kvalitet 
till lägre  
kostnad
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under en enorm mediebevakning och med stark 
tidspress tar just nu den sista fasen i en efterläng-
tad ringled genom st Petersburg form. CoWi är 
på plats för att leda arbetet med de stora häng-
broar, som ska bli den nya ledens signatur.

edan byggprojekten i OS-staden Sotji färdig-
ställts, har ett motorvägbygge i St Petersburg 
övertagit rollen som Rysslands mest upp-

märksammade infrastrukturprojekt. The Western 
High Speed Diameter Project, eller WHSD som 
man helt enkelt säger i Ryssland, skapar en smart, 
nära fem mil lång genväg genom staden över stora 
geografiska hinder. Högbroar, stora trafikleder och 
tunnlar kommer inom kort att korsa stadsdelar, 
öar och flodarmar. Den nya leden ska rymma 
både sexfilig biltrafik och tågtrafik, och koppla St 
Petersburgs inre delar med bland annat de viktiga 
yttre hamnarna och vägen till Finland. 

Det är inte vilket projekt som helst som nu i rask 
takt överbryggar St Petersburgs många flodarmar 
– utan ett av de allra första så kallade PPP-projekt 
som genomförts i Ryssland. PPP står för Public 
Private Partnership och enbart projektformen, med 
både statliga och privata aktörer involverade, har 
krävt lite extra av förberedelser av COWI.

joBBar mot kloCkan
”One of the most important investment projects 

in Russia”, konstaterade president Vladimir Putin 
när han klippte invigningsbandet till den första 
etappen av projektet i augusti i fjol. Helt följdriktigt 

skedde också COWIs projektstart för den tredje 
och sista etappen i raketfart, nästan samtidigt som 
den första etappen invigdes. 

Just nu jobbas det mot klockan. Deadlinen år 2016 
är absolut, det innebär ett extremt tajt tidsschema 
med stenhårt jobb, tvärs igenom två ryska vintrar. 

– I vanliga fall genomför man inte intensiva 
anläggningsarbeten under de kallaste vintermåna-
derna. Men här har vi inget val, konstaterar Robert 
Uthwatt, projektchef för COWIs uppdrag kring de 
båda ryska broarna och nyss hemkommen från ett 
annat omfattande broprojekt i Sydkorea.

– Tidplanen gör att vi måste trotsa de minus-
grader som de ryska vintrarna är ökända för, och 
genomföra så mycket arbete som möjligt. Takten är 
med nödvändighet något lägre under svåra väder-
leksförhållanden på vintern, men vi gör allt vi kan.

is oCh kyla Försvårar
Arbetet på sajten inleddes under våren i fjol och 

många förberedelser kunde genomföras under det 
rimligt problemfria sommarhalvåret. Vintertid 
uppstår dock en del besvärligheter. Betongarbeten 
försvåras, liksom tunga transporter med byggma-
terial via dåliga eller tillfälliga vägar. Islaster på 
konstruktioner och köldfaktorn för alla som arbetar 
med projektet är andra utmaningar. 

– I den här typen av områden, där man arbetar 
nära vattenmiljö och kajer, lägger man alltid in 
väderaspekter som vindar, vågor och temperaturer i 
planeringen. Tillsammans kan de ge extrema köld-
faktorer och ha stor inverkan på produktiviteten, 
säger Karl Löwenbeck från COWI Management i 
Göteborg. ▶

St PeterSburGS  
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Som planeringsspecialist har han en nyckelroll i 
detta pressade storprojekt. I juli bytte han Göteborg 
mot St Petersburg för att på ort och ställe etablera 
de kontakter, den resursplanering och alla de 
kontrolldokument, som COWIs projektledning be-
höver för att kunna fullgöra sitt uppdrag med den 
11,6 kilometer långa högbrodelen. Han förklarar 
brådskan i projektet:

– Det är en väldigt komplex miljö att bygga i. 
Under den här tredje etappen stänger anläggnings-
arbetet delvis av hamninloppet, och det i en stad 
som redan har en mycket pressad trafikmiljö, både 
på land och till sjöss. Självklart vill man då snabbt 
bli klar med arbetet. Det finns ett mycket stort 
behov som ”diametern” ska lösa, men det är tufft att 
få allt att fungera medan man bygger den. 

massor av massor
Under det första halvåret kunde Karl Löwenbeck 

från distans betrakta hur projektet raskt flyttade 
fram positionerna. Konstgjorda öar byggdes upp 
som fundament för både tillfälliga och permanenta 
konstruktioner. Nära en miljon kubikmeter sand 
skeppades till sajten enbart för detta ändamål, 
liksom 15 000 ton stål och 8 000 ton armering. Från 

januari och framåt har sedan smått ofattbara 400 
ton stål per dag fraktats till sajten – en takt som 
förväntas hålla i sig under hela 2014.                                     

Efter den inledande intensiva projektplane-
ringen i St Petersburg kan Karl Löwenbeck nu 
vara bollplank och löpande faktaleverantör till 
COWIs projektledning i Ryssland från sitt eget 
Göteborgskontor. De intrikata projektplanerna följs 
upp och förfinas löpande. 

– Det är en rolig och exklusiv roll i den här 
typen av projekt, en stor utmaning att få rätt input-
data för att kunna följa upp exakt det vi vill. Det 
gäller att skapa planen med rätt information från 
första början. Inga friska gissningar, utan korrekta 
estimat som håller. Fakta på bordet som projektled-
ningen kan bygga sina beslut på, sammanfattar han.

mix av nationaliteter
Det internationella inslaget i projektet är 

stort. COWIs 50-mannateam omfattar personal 
från Danmark, Ryssland, England och Tyskland; 
entreprenör är ett italienskt-turkiskt konsortium. 
Karl Löwenbeck berättar om kulturkrockar på gott 
och ont – roligt, dynamiskt och ibland en källa till 
missförstånd. 

– Tack och lov är projektspråket engelska! Annars 
hade det blivit tufft. Men det internationella in-
slaget är otroligt spännande, bara Ryssland och St 
Petersburg är exotiskt så det räcker. 

När Karl Löwenbeck och COWIs stora projekt-
team gjort sitt jobb färdigt, och de första fordonen 
om ett par år rullar ut på den 46,6 kilometer långa 
färdiga WHSD-länken, kan förarna glädjas åt en rad 
nya fördelar för staden och dess invånare. Miljön 
inne i staden har blivit bättre, eftersom mycket trafik 
kan ledas ut på ringleden. Tillgängligheten till både 
St Petersburgs godshamn och passagerarhamn har 
blivit väsentligt bättre, vilket ökar både godsflöden 
och turism. Och inte minst – den nya länken erbju-
der en otroligt vacker resa ut över broar och öar, med 
en vy på distans över en av världens vackraste städer.

– Det är det perspektivet som gör det så spän-
nande att arbeta med stora infrastrukturprojekt, 
man är med och skapar något som både löser stora 
problem, blir bestående och kanske till och med en 
upplevelse att ta del av, säger Karl Löwenbeck – som 
själv ska tillbaka till St Petersburg och provåka så 
snart projektet är klart. ■  

vill du veta mer?
robert ristov, rori@cowi.se

Fakta om Western high sPeed 
diameter: 

› knyter ihop en planerad ringled kring staden

› 46,6 kilometer 6-filig motorväg med tunnlar och broar

› 15 planskilda korsningar

› tillåten hastighet 110 km/tim

› leden korsar tre stora öar

› tunnlar och broar korsar fem flodarmar 

› Broar med dubbeldäckning för tåg

› Budget 8,6 miljarder usd

Western high speed diameter ska överbrygga 
stora geografiska hinder.

arbetet är pressat i tid och pågår genom hela vinterhalvåret, 
en påfrestning på både medarbetare och arbetsmetoder.

konstgjorda öar blir fundament för brofästen och vägbanor och är 
en del av lösningen som ska få hela "diametern" att fungera.

trots vinter och minusgrader måste anläggningsarbetena 
löpa på - en särskild utmaning för byggkonsortiet och CoWi.
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För Sven Andersson har det handlat om brän-
der, med lite olika ingångsvinkel, i nästan 
hela hans yrkesverksamma liv. Det är Sven, 

som tillsammans med övriga gruppchefer samord-
nar brandskyddsarbetet för COWI, både i Sverige 
och utomlands sedan fyra år tillbaka – ett viktigt 
område som växer sig allt starkare inom företaget.

Men allt började i elektronikbranschen, där en 
envis kollega hjälpte honom på spåret.  

– Jag jobbade med elektronik på Saab Ericsson 
Space och hade en kollega som gärna ville bli 
brandman. När det dök upp en annons där man 
sökte brandmän till Trollhättan tyckte han att jag 
skulle söka eftersom jag ville tillbaka till mina hem-
trakter. Han var påstridig och jag stod emot många 
dagar. Men till slut sökte jag jobbet. Och fick det. 

Efter tretton år som brandman i Trollhättan blev det 
brandingenjörsutbildning i Lund. Därefter arbete inom 
Svenska Brandskyddsföreningen, både i Göteborg och 
i Stockholm innan han, tillsammans med två tidigare 
kollegor, startade eget inom brandskydd.

– Under fem år drev jag och mina kollegor verk-
samheten tillsammans med sex anställda. Vi arbe-
tade som brandskyddskonsulter och genomförde 
brandprojekteringsuppdrag för små och medelstora 
företag. Ända tills vi blev uppköpta av COWI.  

verksamhet som växer
Den största skillnaden mellan livet som egen-

företagare och att vara anställd på COWI är enligt 
Sven möjligheten till de stora och utvecklande 

sven brinner 
sven andersson är mannen som rycker ut – redan innan det börjat 
brinna. han är ansvarig för teknikområde Brandskydd inom CoWi och 
han vet allt om bränder. Framförallt vet han hur man skyddar sig mot 
brand och bygger hus där brandskyddet är högt prioriterat och effektivt.

kort om sven 
› gör på coWi: Chef för brandskydd i  

  göteborg

› Ålder: 60 år

› bor: göteborg

› Familj: Barn och barnbarn

› Fritid: Fysisk träning – gym och 

  löpträning. ska springa new york          

  maraton i november 2014.

För Brandskydd

uppdragen. Att arbeta med de riktigt stora projek-
ten är en spännande utmaning, menar han. Och 
brandskydd behövs inom alla COWIs divisioner – 
självklart inom Byggnad och Fastighet, men också 
inom Infrastruktur, Industri och Miljö, anser han:

– Vår strategi framöver är att vi ska finnas 
överallt där COWI finns – inom en någorlunda 
geografisk närhet. Vi vidgar vår verksamhet inom 
COWI och tycker det är helt naturligt att det finns 
en brandingenjör med i de flesta uppdrag.

Från gummi till kultur
Störst på skrivbordet just nu är projektet kring 

Västlänken där han har hand om brandskyddet för 
nya Centralstationen i Göteborg. Ett annat stort 
projekt finns i Värnamo där ombyggnaden av den 
gamla gummifabriken, som ligger mitt i samhället, 
engagerar.

– Kommunen bestämde sig för att köpa den 
över hundra år gamla byggnaden och göra om den 
till en kreativ mötesplats för hela regionen. Det är 
en enorm byggnad som helt ska stöpas om och bli 
nyföretagarcentrum, högskola, biograf, restaurang, 
bibliotek och mycket annat. Det är en omfattande 
ombyggnad – från gummi till kultur. Men samti-
digt ett mycket spännande uppdrag där vi verkligen 
får ta ut svängarna. Kommunen säger: det här ska 
bli bra. Det ger inspiration och frihet, säger han. 

Något framtida drömuppdrag finns inte. Men 
han vurmar för jobben som ”sticker ut”.

– Ja, som den gamla gummifabriken. Och jag ser 
fram emot att kunna säga till barnbarnen när vi är 
på Centralstationen i Göteborg att ”här har morfar 
ordnat med brandskyddet”.  ■

vill du veta mer?
sven andersson svad@cowi.se

18    ProFilen    Fastigheter    Brandsäkerhet 
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oman
omans största shoppingcentrum, the 
avenues mall, slår upp sina dörrar 
hösten 2014. CoWi har deltagit i 
projektet med en rad uppdrag. Förutom 
shopping och restauranger kommer 
byggnaden innehålla bowlinghall, ett spa 
och en hälsoklubb.  

aBu dhaBi 
CoWi har fått i uppdrag av valmet, tidigare 
metso Paper, att genomföra en detaljpro-
jektering av rör, el och automation för en 
ny tissuemaskin. slutkund är abu dhabi 
national Paper mill.
 

tanzania
CoWi spelar en ledande roll i ett stort 
afrikanskt motorvägsprojekt som binder 
samman tanzanias största stad dar es 
salaam och länderna zambia, malawi 
och demokratiska republiken kongo. 

norge 
när trondheim bygger norges tredje 
högsta byggnad svarar CoWi för brand-
skydd och akustik. lerkendahl hotell blir 
en skyskrapa med 400 rum och enorma 
konferensmöjligheter. 

united araB emirates
CoWi genomför för närvarande ett 
byggprojekt för en internationell skola 
vid namn ajman academy. det nya 
campuset kommer erbjuda smart design 
och spjutspetsteknik. eleverna är i åldrar 
från dagis upp till årskurs sex.

danmark
ett av de största vattennära projekten i 
europa genomförs för närvarande med 
CoWis hjälp vid den gamla hamnen i 
århus. när det är klart kommer hamnen 
att vara hem för mer än 7000 personer 
och inhysa cirka 12 000 arbetsplatser.
 

världen runt
infrastruktur i tanzania, shoppingcenter i oman och mjukpappersbruk i abu dhabi – 
CoWis internationella projekt har stor spännvidd både vad gäller uppdrag och geografi.

att bygga en fotbollsarena för 6 500 besökare är inget problem, men att 
jordbävningssäkra samma stadion är inte det lättaste. när fotbollsklubben FC 
gabala, hemmahörande i azerbaijans motsvarighet till Premier league, be-
hövde en ny stadion ställdes dock dessa extraordinära krav på konstruktionen. 
norra azerbaijan är ett av världens mest seismiskt aktiva områden. i 
planeringen av byggnadens utformning behövde arkitekten och CoWi därför 
ta hänsyn till fler faktorer än vanligt vid arenabyggen. CoWi genomförde bland 
annat en Fem-modellering av byggnaden för att mäta hur den påverkas vid 
olika belastningar, både från publik och från naturkrafter. 

jordBävningssäker 
FotBollsarena 
i azerBaijan 

som andra afrikanska land efter sydafrika, antar ghana 
nu en långsiktig infrastrukturplan. CoWi, som arbetat 
med ett flertal stora projekt i landet, har fått uppdraget 
att formulera planen.
syftet är att formulera en rikstäckande strategi för 
infrastruktur som ska gälla de närmaste 20 åren. en 
välplanerad infrastruktur bidrar till att säkerställa en hållbar 
socioekonomisk utveckling och ser till att befintliga natur-
resurser kan utnyttjas på bästa sätt. 

ghana bYgger 
inFrastrUktUr  
För Framtiden 

den ökande användningen av sociala medier skapar så kallad massdata, något som 
får allt mer intressanta och ibland överraskande tillämpningar. nu har CoWi och danska 
ålborgs universitet börjat samarbeta med konfliktforskare vid ansedda amerikanska 
universitetet stanford, för att kunna studera vad som faktiskt händer i konflikt- och 
krigszoner världen över. 
– under en enda dag av oroligheter i israel och Palestina dödades mer än 100 perso-
ner, men samtidigt blev fler än 20 000 människor från olika sidor av gränsen vänner 
med varandra på Facebook, berättar kristian løbner, urban Planner på CoWi.
syftet med projektet är att denna kunskap ska främja människors positiva beteenden och 
minska konflikter, både på ett lokalt och på ett globalt plan. sociala medier kan ge en mer 
nyanserad bild av verkligheten än den som vanligtvis förmedlas av traditionella medier. 

konFliktForskning
med stanFord

småtrist på kontoret? varför inte ta en 
tur i kontorets eget pariserhjul! i Batumi, 
en av georgiens snabbväxande städer, 
kan detta för första gången bli verklig-
het. skyskrapan Batumi tower har 
nämligen byggts med ett integrerat 
pariserhjul – en symbol som ska visa 
stadens kreativitet och växtkraft. 
CoWi har nyligen avslutat granskning 
och inspektion av denna annorlunda 
skapelse, där alltså ett pariserhjul snurrar 
100 meter upp i luften. hjulet har åtta 
luftkonditionerade kabiner där 40 
personer samtidigt kan njuta av den 
betagande utsikten.  

värLdens  
Första höghUs 
med inbYggt  
PariserhJUL



tUrning torso  
symbolen framför 
andra för det nya expansiva 
sydsverige.

emPoria  
sveriges just nu mest 
berömda shoppingparadis, 
som får det ena arkitektur-
priset efter det andra.

ikea  
ett av sveriges mest välkända 
företag bygger ny mötesplats 
för globala supportfunktioner.

LUX 
helt nytt centrum
för humaniora och 
teologi i lund.

niagara  
malmös nya högskola med 
plats för både studenter 
och medborgare.

PÅgatÅget  
skånes kommunikativa 
livsnerv byggs ut och knyter 
ihop skåne och småland.

triangeLn  
ännu mera shoppingupp-level-
ser till malmöborna. triangeln 
erbjuder galleria, kontor och 
bostäder helt intill Citytunneln.

eUroPean sPaLLation soUrce, 
ess (t v) och maX iv 
Forskningsanläggningar i världsklass 
som ger helt nya möjligheter att 
studera material på molekylnivå.
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vi reser söderut, mot sveriges mest expansiva region. 
CoWi är på spåret bland infrastrukturprojekt, högskolor 
och gigantiska forskningsanläggningar för miljarder.

vart är      vi PÅ väg?
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Projekt i lund: 

max iv ska bli lunds stolthet inom materialforskning. 
sedan 25 år tillbaka finns här en så kallad synkrotron-
ljusanläggning, maxlab, som kan liknas vid ett enormt 
mikroskop. nu byggs anläggningen ut i ett storskaligt 
projekt som ska stå klart för forskarna år 2016.  

ess, european spallation source, väntas ge lund 
ett ytterligare stärkt internationellt anseende som 
centrum för avancerad materialforskning. Projektet kan 
ge 40 000 nya arbetstillfällen och en helt ny stadsdel 
med bostäder för forskare och gäster. 

Lux, humanisternas och teologernas nya centrum, 
bygger vidare på lunds humanistiska tradition. med 
hållbarhet som motto och utrymmen skapade för 
tvärvetenskapliga kontakter blir det ett exempel på det 
öppna tänk, som alltmer präglar dagens utbildnings-
lokaler.

24    samhällsutveCkling    sydsverige

vart vi är På väg? till skåne! 
Vår resa börjar i det nordöstra hörnet och fort-

sätter över den vackra skånska myllan till det allt 
mer kosmopolitiska Lund och Malmö. För den som 
sett tv-programmet På spåret är det lätt att före-
ställa sig den snabbspolade tågresan till tonerna av 
Hans Christian Lumbyes klassiska Jernbanegalopp.

I ungefär samma tempo har Trafikverket anlagt 16 
nya tågstationer i nordöstra Skåne och södra Småland. 
COWI har bidragit med det sinnrika stationskoncep-
tet och Pågatåget blir därmed en del av regeringens 
strategi att utveckla möjligheterna att bo och leva 
på andra ställen än i storstadsområdena, enligt 
Trafikverkets projektledare Pernilla Merkenius:

– Det är fantastiskt roligt att bygga någonting som 
ger effekt i samhället. Vi är inte riktigt färdiga med 
alla stationer ännu, men antalet resenärer är redan 
fler än vad man förväntat sig. Nu kan människor 
som flyttar hit lättare ta sig till jobb och skolor. Det 
är en region där tåget verkligen gör nytta, säger hon. 

mission imPossiBle
Att bygga en ny tågstation är ganska ovanligt. 

Att bygga 16 är unikt. Att göra det på så kort tid – 
egentligen omöjligt. 

– Hela projektet är en jätteutmaning med 
korta ledtider och oerhört forcerad projektering. 
Byggnation har i vissa fall skett parallellt med 
projektering och järnvägsplanering, säger Pernilla 
Merkenius.

Som om det inte vore nog med själva statio-
nerna, som gick att genomföra tack vare en smart 
prefab-lösning, har flera gångbroar och en gång-
tunnel konstruerats i ett högt tempo, med COWI 
som samordnande projektör.  

– Tack vare deras korta svarstider och att de har 
mannat upp ordentligt har projektet aldrig gått i stå, 
trots att det bitvis varit pressat. Jag är väldigt nöjd 
med COWI som partner, säger Pernilla Merkenius.  

Projektet har även haft en annan, lite vanligare, 
utmaning. 

– Vi var underbudgeterade från start och har 
jobbat i konstant motvind. Det blir mycket fokus på 
att hålla nere kostnaderna. Men COWI är super-
bra på kostnadseffektiva lösningar i dialog med 
beställaren. Det uppskattar jag mycket. Totalt sett 
har de nya stoppen varit ett fantastiskt äventyr med 
många spännande erfarenheter som jag tar med till 
framtida projekt, säger hon.

kor, Fjärrvärme oCh BioBränsle
Vi fortsätter resan söderut. Passerar Hässleholm. 

En och annan ko betar. Landskapet blir till konst 
utanför fönstren. Sedan börjar bebyggelsen igen. 
Eslövs golfbanor svischar förbi på vänster sida. Och 

”Det är fantastiskt roligt att 
bygga någonting som ger 
effekt i samhället. Nu kan 
människor som flyttar hit 
lättare ta sig till jobb och 
skolor. Det är en region där 
tåget verkligen gör nytta.
Pernilla merkenius, projektledare Pågatåget, trafikverket

plötsligt tornar det upp sig, bara några meter från 
rälsen. Örtoftaverket. Ett av Sydsveriges största 
biobränsledrivna kraftvärmeverk. Där COWI 
projektlett markanslutningarna.

Örtoftaverket ska förse 50 000 hushåll i Lund 
och Eslöv med fjärrvärme och el motsvarande 
hela behovet i Eslöv. Kort sagt en toppmodern 1,8 
miljardersanläggning som hjälper Skåne att nå 
riksdagens högt uppsatta miljömål. Men det är inte 
bara de stora sakerna som räknas.

– Vi drar mycket fjärrvärme i hela Skåne just nu. 
En ombyggnad vid domkyrkan i Lund kanske ▶ 

lux blir lundastudenternas nya centrum för humaniora. ”ett nytt 
vetenskapligt landskap” enligt målsättningen från akademiska hus.
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Projekt i malmö: 

triangeln är malmös nya shoppingpalats. komplett 
med egen tågstation alldeles intill. 

ikea bygger ny mötesplats för servicefunktioner. Pre-
cis som så mycket annat lokaliseras den till expansiva 
malmö, med kontinenten bara en bro bort. 

kvarteret niagara blir malmös nya kunskapscenter. 
en helt ny slags högskola med öppna, publika 
delar som gör forskningsmiljöerna tillgängliga för 
allmänheten.
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inte ser mycket ut för världen, men det är oerhört 
komplicerat eftersom det är så mycket arkeologi 
när man gräver rakt ner i den gamla stadsnerven. 
Kulturminnesvärdena gör att man får gå försiktigt 
fram, säger Henrik Ekström, avdelningschef på 
COWI i Malmö.

ett ess i BeFolkningsstatistiken
Och i COWIs värld är framtidens forskning bara 

en fjärrvärmeledning bort från historiens vingslag. 
Så när vi nu börjar närma oss Lund blir det riktigt 
spännande. Det idag öde området Brunnsberg 
kommer de närmaste decennierna att befolkas av 
tiotusentals nya invånare. 

Totalt räknar kommunen med att 40 000 männ-
iskor kommer att arbeta och bo här när både den 
nya synkrotronljusanläggningen MAX IV och den 
sameuropeiska forskningsanläggningen European 
Spallation Source (ESS) har byggts färdigt. ESS kom-
mer att användas inom en rad vetenskaper, exem-
pelvis materialvetenskap, strukturkemi, biologi och 
geofysik. En investering på cirka 16 miljarder kronor.

MAX IV är redan under byggnation och ska stå 
klart för forskarna 2016. Arbetet med ESS förvän-
tas börja under sommaren 2014. I anläggningen 
kommer forskarna på molekylnivå att studera 
hur metaller, kemikalier, läkemedel eller levande 
celler är uppbyggda och fungerar. COWI AB och 
ESS tecknade nyligen ramavtal som banar väg för 
uppdrag inom projektering, management, Hälsa, 
säkerhet och miljö och BIM.   

Jan Karlsson är avdelningschef för Byggteknik 
Industri inom COWI och uppdragsansvarig för ESS: 

– Den här avancerade anläggningen kommer att 
kräva insatser från de bästa av de bästa. Med vår 
erfarenhet av allt från tunga industrikonstruktio-
ner till tunnlar, laboratorier och kontor har vi ett 
skickligt lag till förfogande, och ser fram emot att 
visa vad vi kan, säger han.

På COWIs snabbt växande Malmökontor är även 
den regionala aspekten intressant för framtiden: 

– För regionen är ESS det största och mest 
betydelsefulla som hänt. Att få vara delaktig när 
världens modernaste forskningsanläggning tar 
form känns både viktigt och utmanande, konsta-
terar Jan Lövgren, chef för COWIs byggnads- och 
fastighetsverksamhet vid Malmökontoret. 

nya miljöer i lund
När tåget till slut glider in på stationen i Lund 

känner vi oss både smartare och mer filosofiska. 
Här bygger Akademiska hus och Lunds univer-
sitet nämligen Lux, humanistiska och teologiska 
institutionens nya energieffektiva samlingsplats. 
Totalt 7 000 kvadratmeter nybyggnation och 11 000 
kvadratmeter befintliga byggnader som förnyas 
helt. COWI backar upp som elkonsult i de fram-
tidssäkrade byggnaderna.

Lux ska bli ”ett nytt vetenskapligt landskap”, 
enligt Akademiska Hus egen målsättning. Nära 400 
miljoner kronor satsas i om- och tillbyggnaden av 
lokalerna, med fokus på stimulerande studiemil-
jöer, hörsalar, bibliotek och café. Stor vikt läggs 
också vid effektiva arbetsplatser, öppna ytor, tydliga 
entréer och naturliga mötesplatser. Byggnaden 
ska certifieras enligt det svenska miljöklassnings-
systemet Miljöbyggnad och tekniklösningarna blir 
energismarta.

– Vi studenter är förväntansfulla över vad LUX 
kan komma att betyda för tvärvetenskap genom 
de möten som kommer att möjliggöras i vårt 
nya gemensamma campus, säger Hannah-Maria 
Skoglund, ordförande för humanistiska och teolo-
giska studentkåren.

Flaskhals Byggs Bort
Efter Lund går det lite segt. Det är bara åtta 

kilometer kvar till Malmö. Men sträckan Flackarp-
Arlöv på stambanan är en riktig flaskhals i det 
svenska järnvägsnätet. Vårt är bara ett av 460 tåg 
som passerar här dagligen. Och år 2030 räknar 
Trafikverket med att antalet tåg har ökat till 645 
stycken, varav 100 godståg. 

Därför gör man nu en efterlängtad investering 
på 3,8 miljarder kronor för att bygga ut till fyra 
spår, samt gräver ner järnvägen fyra meter för att 
minska tågbullret. 

– Trafikverket satsar oerhört mycket på järn-
vägsunderhåll och tillbyggnad i Skåne framöver. 
Det gäller att rusta för det; Skåne är ett mycket 
starkt tillväxtområde för COWI Sverige, säger 
Henrik Ekström. 

Och rustar gör man. De senaste tre åren har 
COWIs Malmökontor gått från 70 till 120 anställda. 
Och fler ska det bli.

ny stadsBild växer Fram
Tillslut når vi vår slutdestination – Malmö C. Vi 

kliver upp från Citytunneln och möts nästan genast 
av det framväxande högskolekvarteret Niagara. Tre 
hus. Elva våningar. Drygt 400 arbetsplatser. Mer än 
20 000 kvadratmeter. 

COWI har varit med på hela resan, från 
utformning av tävlingsförslag till färdig byggnad, 
vad gäller projekteringen av el och tele. Kvarteret 
Niagara blir en modern högskolebyggnad, med 
mycket ljusinsläpp och öppna ytor. Den klassiska 
utbildningslokalen är som bortblåst.

Nedre plan är tillgängligt för allmänheten med 
både butiker och restauranger. Konferenslokaler, 
konserthus och hotell finns i nära anslutning och 
hela kvarteret blir en symbol för det nya Malmö 
som nu expanderar i hamnområdet.

Går vi mer downtown, till kvarteret Kaninen, 
finns en riktig morot för shoppingsugna. 

Triangeln har nyligen graderats upp från öde 
parkeringsplats till shoppingtempel, välsignat av 
COWIs välkända BREEAM-team när det gäller 
miljöcertifiering.

Som om det inte vore nog färdigställdes förra 
året Emporia, i Hyllie strax utanför Malmö. Nyligen 
utnämnt till världens bästa köpcentrum.

mötesPlats För ikea
Och på tal om världskända handelsplatser. IKEA 

Fastigheter uppför en helt ny mötesplats i Malmö. 
Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt 
BREEAM Outstanding, en mycket tuff målsättning 
som kräver helt nya innovationer.

IKEAS globala supportfunktioner, som HR,  
juridik och kommunikation, planerar att flytta in 
på den nya IKEA-mötesplatsen. Projektet genom-
förs som totalentreprenad med Peab Sverige AB 
som entreprenör och COWI som konstruktör.

– Det här är mycket mer än ett nytt kontor. Vi 
kommer att ta tillfället i akt att skapa en fantastisk 
mötesplats för att arbeta, mötas, agera, växa och 
skapa tillsammans, säger Staffan Lindquist, VD på 
IKEA Services. ■

vill du veta mer?
henrik ekström, hkem@cowi.se
jan lövgren, jalv@cowi.se 

triangeln i malmö är ett av flera stora köpcenter som nyligen 
uppförts i sydsverige. strategiskt beläget invid egen station.
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Genom att kombinera bluetooth/wi-fi med 
kamerateknik genomför COWI analyser 
som ger ett mycket precist underlag som 

kan användas för att förändra och förbättra. 
– Vi pejlar och mäter påslagna mobiltelefoner 

och vi ”räknar huvuden” eller bilar med hjälp av 
kamera för att undersöka antal, rörelsemönster, 
uppehållstider och återkomstfrekvenser. Det är 
både kvantitativa och kvalitativa undersökningar 
som ger en helhetssyn. Det hjälper våra kunder 
att fatta strategiska beslut, säger Anna Ternell, 
marknadschef för samhällsekonomi och planering 
inom COWI.

Hon berättar om ett exempel från Aalborg där 
handlarna ville stänga tidigt under några event-
dagar eftersom de upplevde att besökarna var få 
under kvällstid. Efter en digital mätning visade det 
sig att det var fler besökare under eventdagarna än 
under julhandeln.

– Resultatet var mycket överraskande för alla. 
Kunderna var alltså på plats, och det var upp till 
handlarna att få in dem i butikerna, snarare än att 
stänga tidigare, säger hon.

Tekniken har utvecklats inom COWI Danmark 
och där har både trafikanalyser och detaljhandels-
analyser tagit ordentlig fart efter en försiktig start. 
Något som Anna Ternell tror kan hända även här i 
Sverige.

– Framförallt när det handlar om att göra 
mätningar för detaljhandeln är potentialen mycket 
stor.  ■

vill du veta mer?
anna ternell, ante@cowi.se

moBilen håller 
koLL PÅ handeln  
hur trafiken flyter på våra vägar och hur människor rör sig i 
ett shoppingcenter eller på en gågata är viktig information. 
Både för att förbättra trafik- och stadsplanering och för att 
ge detaljhandeln ökade möjligheter.  



rÅd att 
bYgga 
rÅd att bo
miljonprogrammet och folkhemmet. Begrepp som gjorde bostadspolitik 
lika självklart som dalahästar i den svenska folksjälen. men det var då. idag 
har 600 000 av bostäderna passerat bäst före-datum. och läget är akut.

skanska renoverar hållBart –  
tillsammans med hyresgästerna

För sju år sedan bestämde sig byggbolaget 
Skanska därför att göra någonting åt saken. 
Med varsam hand skulle man till lyfta in 

miljonområdena i en hållbar framtid. Allt under 
det nya namnet Miljonhemmet. 

Idag har man genomfört över 70 renoverings-
projekt och har ytterligare ett 40-tal pågående. Ett 
enda projekt kan innehålla flera hundra bostäder 
fördelat över många etapper. .

– Det är Sveriges största kunskapsbank av projekt 
och erfarenheter inom miljonprogrammet. Vi har ge-
nomfört en hel del renoveringar genom åren. Skanska 
var även med och byggde många av områdena under 
60 -och 70-talet. Och det är vi stolta över, säger 
Susanne Sjöblom, konceptledare för Miljonhemmet.

en Frisk Fläkt
Ett av de vanligaste problemen i husen är 

energiläckage, något som gör att driftskostnaderna 
skenar. En energiåtgång på över 200 kwh per 
kvadratmeter och år är inte ovanligt. 

Som i området Brogården i Alingsås. Före re-
noveringen en frustande energislukare på betung-
ande 216 kWh. Efter renoveringen har husen idag 

passivhusstandard och är nere på låga 76 kWh per 
kvadratmeter och år.

– Du minskar inte enbart driftskostnaderna och 
miljöpåverkan. Det nya inomhusklimatet är bättre 
för hälsan, hyresgästerna ska ju trivas och må bra i 
husen, säger Susanne Sjöblom.

I flera av Skanskas Miljonhemsprojekt har 
COWI varit med och arbetat.

– Miljonhemmet är en fantastisk satsning av 
Skanska som har helt rätt förtecken, säger Håkan 
Adelwald, divisionschef inom COWI Byggnad och 
Fastighet.

– Renoveringsbehovet i miljonprogrammets 
många fastigheter är mycket stort. Utmaningen 
är att renovera effektivt till en rimlig kostnad, och 
samtidigt skapa hållbara lägenheter för framtiden. 
Det gör Skanska just nu på ett mycket smart sätt.

dataBas ökar livslängden
Mirakelförvandlingarna genomförs med verktyg 

ur Miljonhemmets omfattande kunskapsbank. 
Och varje projekt ger nya erfarenheter. Enbart för 
energieffektivisering av klimattal finns det idag 
tjugo olika metoder. ▶

susanne sjöblom, skanska, tar in samtliga 
dimensioner av hållbarhet i arbetet med att rusta 
upp miljonprogrammets gamla fastigheter.
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– Den samlade kunskapen kortar tiden och hål-
ler nere kostnaderna för fastighetsägarna. Vi slipper 
uppfinna hjulet varje gång. Det strukturerade 
arbetssättet säkerställer dessutom kvaliteten i hela 
Sverige, säger Susanne Sjöblom.

Renoveringsgraden varierar i projekten. I 
Brogården klädde man av husen ända in på stommen.

– Efter en vanlig renovering hade de behövt göra 
om allt efter 15-20 år, nu tog de ett helhetsgrepp 
med bland annat högtillgänglighetsanpassning och 
storenergieffektivisering. Med en livslängd på minst 
50 år till som resultat, säger hon. 

Att det kommunala bostadsbolaget Alingsåshem 
gjorde en stor satsning på tillgänglighetsanpassning 
innebär att man i framtiden kan hålla nere andra 
kostnader i kommunen samt tillmötesgå hyres-
gästers önskemål att kunna bo kvar så länge som 
möjligt i hemmet. Det låter kanske lite överkurs, 
tills man börjar räkna. 

– En äldre människa som bor kvar i sin lägenhet 
med extra insatser kostar ungefär 150 000 kronor om 
året. Flyttar en person in på ett särskilt boende kostar 
det 550 000 om året. Om man då förädlar miljon-
programslägenheten så att personen ifråga kan bo 
kvar där, har man alltså frigjort 400 000 kronor per 
människa och år. Och förhoppningsvis också ökat 
livskvaliteten, säger Susanne Sjöblom.

ökad trivsel
Bevarandevärdet gör oftast renoveringen till ett 

bättre alternativ än att bygga nytt. Som i området Vivalla 
utanför Örebro, där den tekniska livslängden på husen 
var slut, men hyresgästerna stortrivdes i området.

– I första etappen som består av åtta hus, river 
vi två för att öppna upp området. Vi vänder också 
på entréerna för att skapa mer grönområden och 
mötesplatser för de boende. Ett önskemål från 
Örebrobostäder var att skapa känslan av ”mitt 
kvarter” och öka samvaron mellan grannarna, säger 
hon.

Mycket av renoveringarna styrs dock av fastig-
hetsägarna. Men en viktig sak Susanne Sjöblom lärt 
sig är att de boende bör vara delaktiga.

– Det är en förutsättning för ett lyckat projekt. 
Då menar jag inte att välja badrumsporslin eller 
köksluckor, utan att de är med i dialogen om vad 
som ska göras, säger hon.

uPPskattad Planering
Även de små detaljerna i projekten sparas i 

Miljonhemmets databas för att kunna återanvändas vid 
behov. Allt från checklistor till informationsbrev.

– Vi har även en uppförandekod om hur vi ska 
bete oss under ombyggnader, särskilt när människor 
bor kvar medan vi renoverar. Då gäller det att störa 
så lite som möjligt, säger Susanne Sjöblom medan 
hon tittar ut över de 36 husen från 1960-talet i 

Stockholmsförorten Skärholmen som ska renoveras 
och energieffektiviseras. Skanska har renoverat 15 av 
husen och ska inom kort börja med ytterligare tre. 

– Vi hoppas att vi kan få fortsätta renovera hela 
området. Genom att förbättra oss hela tiden ökar 
givetvis möjligheten. Vänligt bemötande, säkerhet, 
miljöaspekter och god kvalitet lägger vi stor vikt vid 
när vi genomför våra renoveringsprojekt.

Skanskas personal är inne fyra förutbestämda 
gånger i varje lägenhet, berättar Susanne Sjöblom. 
En dag för att byta fönster, en timme för att byta 
dörr samt två snabba elektrikervändor. 

– Därmed vet hyresgästerna vad som gäller och 
är glada och nöjda med lösningen. Vi gör även en 
total ytskiktrenovering som är ett stort ingrepp 
utan klagomål från hyresgästerna.

– När vädret tillåter anordnar vi sedan en  
grillkväll där vi berättar om vårt arbete och vilken 
hjälp vi behöver från hyresgästerna, till exempel 
med vad som behöver flyttas undan för att vi ska 
kunna jobba i lägenheten, säger hon.

soCial hållBarhet
Många som bor i miljonprogramsområden 

idag är arbetslösa och har svårt att komma in på 
arbetsmarknaden. Därför ingår även social hållbar-
het i Miljonhemmet. Just nu görs en jättesatsning i 
Vivalla-projektet i Örebro.  

– Vi närrekryterar, alltså erbjuder praktikplats 
för 60-80 personer från området, som ska vara del-
aktiga i renoveringen. Allt från rivare till arkitekter, 
säger Susanne Sjöblom.

Tanken är att många ska få en hållbar försörj-
ning efter projektets slut, genom en fast anställning 
eller en påbörjad utbildning. 

– Om de vill, såklart. Det är människor vi jobbar 
med, kanske passar inte byggbranschen för just 
dem. Men vi kan ge en öppning och så småningom 
en referens som kan öppna för jobb någon annan-
stans, säger Susanne Sjöblom. ■

vill du veta mer?
håkan adelwald, hkad@cowi.se

”Vi har Sveriges största kun-
skapsbank inom miljonpro-
grammet. Vi var också med och 
byggde många av områdena. 
Det är vi stolta över. 
                susanne sjöblom, skanska

området Betesgatan hos tunabyggen i Borlänge 
är ett av många områden som renoverats och 
uppgraderats i skanska miljonhemmets regi.
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laPoNia 
världsarv i  
unik miljö

hösten 2014 ska lapplands nya turistmål stå klart, världsarvet 
laponia, ett naturum i stora sjöfallets nationalpark. laponia är  
sveriges största samlade naturvårdsprojekt och bygget sker i en  
obeskrivligt vacker natur, i nära dialog med omkringliggande samebyar.

Det är lite speciellt. Byggnaden ligger 
mitt på en samisk vandringsled, men 
samerna har själva varit med och 

godkänt placeringen så att inte rennäringen ska 
störas. Byggnaden är också framtagen för att 
smälta in så mycket som möjligt i omgivningen. 
Den har en oregelbunden fasad och enbart  
naturmaterial som trä och sten har använts, 
säger uppdragsledare Björn Wibom på COWI. 
 – Byggnaden är konstruerad för att bli ett med 
landskapet runt Stuor Muorkke. Under årstider-
nas gång ska naturens förändringar interagera 
med byggnaden, säger han.

COWI har projekterat byggnadskonstruktio-
nerna i samarbete med Wingårdh Arkitektkontor, 
som vann arkitekttävlingen för projektet 2011. 
Själva bygget startade inte förrän 2013. 

Världsarv Laponia är COWIs tredje naturum 
vid sidan av Store Mosse i Småland och Tåkern i 
Östergötland. Men Laponia är det hittills största, 
och kanske det som ställt högst krav för att bygg-
naden ska smälta in i sin omgivning så mycket 
som möjligt. 

– Vi har projekterat och färdigställt alla 
ritningar fram till bygghandling för grundlägg-
ning, stomme och tak. Byggnadens oregel-
bundna form krävde att vi använde Revit, 
en 3D-programvara, som ritverktyg. Detta 
eftersom det knappt finns en rät vinkel i hela 
huset, säger Björn Wibom. ■

vill du veta mer?
Björn Wibom, bjwi@cowi.se
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erik Bengtsson, CoWi, (t v) och stein kleiven, 
trafikverket, ser fram emot att börja arbeta på 
allvar med byggnationen av marieholmstunneln 
under göta älv i göteborg.

    3736    inFrastruktur     tunnelByggande

sPaden i  

jorden För  

marieholmstunneln!
äntligen, ropades det i göteborg när regeringen god-
kände det nya tunnelprojektet under göta älv 2010. 
nu ska 500 meter tunnel på älvens botten skapa ny 
framkomlighet och avlasta göteborgs övriga, ganska 
åldersstigna älvförbindelser. CoWi är med på resan, 
från planering till genomförande.



För alla som försökt byta fil strax före den 
södra mynningen av Tingstadstunneln i 
Göteborg i rusningstrafik, måste en minsk-

ning av trafiken med en tredjedel framstå som 
något av ett drömscenario. Det är dit Trafikverket 
syftar med Marieholmstunneln. 

Denna nya sänktunnel, några hundra meter 
uppströms från Tingstadstunneln under Göta Älv, ska 
om några år svälja cirka 50 000 bilar per vardagsdygn, 
och därmed avlasta dagens hårt ansträngda älvförbin-
delser. Transporterna till hamnar och industrier på 
Hisingen och den snabbt växande Norra Älvstranden 
förenklas och kökaoset byggs bort.

Ännu en stund får dock göteborgarna beväpna sig 
med tålamod. Infrastrukturprojekt tar tid; först om 
sex år kan de första bilarna rulla genom tunneln. Då 
mynnar den ena av Göteborgs stora tillfartsvägar, E20 
från Stockholm, naturligt i denna tunnel, medan E6 från 
Malmö går rakt ned i Tingstadstunneln som vanligt.

redan Fem års FörBeredelser
Hos COWI har förberedelserna för tunneln redan 

pågått i ett antal år. Först för att utreda markförore-
ningar, hantera tillståndsprocesser och kartlägga even-
tuella risker. Därefter för att utreda säkerhetsaspekter 
och bestämma vilken slags tunnel som lämpligen ska 
byggas. Så småningom har en basic design tagits fram 
att utgå ifrån, och ett förfrågningsunderlag upprättats 
för den kommande byggentreprenaden. Spaden sattes 
i jorden för de första förberedelserna redan för ett år 
sedan, men först nu, till sommaren 2014, kan själva 
tunnelbygget komma igång på allvar.

– Nu blir det strax verklighet av alla planer, 
det är den allra roligaste fasen, konstaterar Erik 
Bengtsson, uppdragsansvarig hos COWI.

Mer än någon annan inom COWI kan 
just han förknippas med projektet kring 
Marieholmstunneln. Han var med redan för fem 
år sedan när projektplaneringen började, och har 
nyss – några föräldraledigheter senare – utsetts till 
Trafikverkets projekteringsledare när projektet går 
in i nästa fas.

– Marieholmstunneln är ett häftigt projekt och 
sänktunnlar bygger vi inte varje dag i Sverige, eller 
ens i Skandinavien. Det är väldigt mycket som ska 
klaffa och det är nu vi kommer att få svar på om vi 

”Sänktunnlar bygger vi inte 
varje dag i Sverige, eller ens 
i Skandinavien. Det blir en 
spännande resa framåt. 
erik Bengtsson, uppdragsansvarig CoWi
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tänkt rätt i projekteringen. Det blir en spännande 
resa framåt, myser han.

Intressant är också det internationella samar-
betet inom COWI när tunneln ska förverkligas, 
framhåller Erik Bengtsson. 

– Våra danska kollegor har nyligen genomfört 
stora sänktunnelprojekt i exempelvis Korea och 
Kina. Den expertisen får vi stor glädje av nu. 
Samtidigt har vi här i Sverige stor erfarenhet av 
konstruktion, installation och av att bygga i den 
här typen av svåra geotekniska förhållanden, med 
”Göteborgsleran” som måste överlistas. Tillsammans 
har vi skapat en väldigt bra helhet i projektteamet.

stort Pussel som ska läggas
Även inom Trafikverket känns arbetet med 

en sänktunnel som något nytt och spännande. 
Tingstadstunneln byggdes på 1960-talet och 
tekniken har kommit långt sedan dess. Icke desto 
mindre är hela processen något av ett pussel, där 
tajmingen och placeringen av de olika bitarna blir 
av avgörande betydelse.

– Projekt av det här slaget påverkar väldigt 
mycket runt omkring och en viktig fråga är att 
minimera påverkan mot tredje man, säger Stein 
Kleiven, projektledare på Trafikverket.

– Lergrunden i älven och stabiliteten mot de 
befintliga anläggningarna runt omkring är aspekter 
som vi jobbat mycket med. En annan verklig utma-
ning är trafikmiljön, vi bygger ju i ett område där mer 
än hundra tusen bilar passerar dagligen på de stora 
Europavägarna, och där även fartygstrafiken måste 
fungera under hela byggtiden. Det innebär bland 
annat att vi först av allt måste bygga hållkajer intill 
projektsajten, där fartyg kan vänta på sin tur – sjötrafiken 
kommer under vissa perioder inte att kunna gå i båda 
riktningarna samtidigt förbi sajten, berättar han. 

rena massor används smart
Men det stora pusslet har också bjudit på en del 

glada överraskningar, noterar Erik Bengtsson och 
Stein Kleiven. En sådan handlar om muddermassor. 
Smått fantastiska en miljon kubikmeter mudderma-
terial blir så kallade överskottsmassor, som måste 
fraktas bort från byggsajten och vanligtvis dumpas 
någonstans. Nu har projektet funnit smart avsätt-
ning för en stor del av detta, genom att förvandla 
dessa ”rena” massor till skyddstäkter på befintliga 
deponier, i stället för att sänka dem i havet.

– Det är extra roligt när man kan hitta möjlig-
heter att återvinna överskott på ett både smart och 
samhällsnyttigt sätt, konstaterar Stein Kleiven.

tajming måste till
I övrigt handlar projektutmaningarna mycket 

om tajming. En sänktunnel konstrueras genom att 
tunnelelement sänks ned i en schaktad grav, där 

Fakta marieholmstunneln 

› marieholmstunneln blir en trefilig, dubbelriktad sänktunnel med cirka 500 
meters sträckning under vatten. den är en del av den så kallade  
marieholmsförbindelsen som omfattar både viadukter, tågbroar och 
tunnel, vilka i sin tur ingår i det ännu större västsvenska paketet – ett 
omfattande infrastrukturpaket som ska ta göteborgsregionen in i 
framtiden.

› marieholmstunneln syftar till att överbrygga den barriär som göta älv 
utgör i staden och komma tillrätta med de kapacitetsproblem som finns 
bland annat i tingstadstunneln. tunneln minskar sårbarheten i trafiksyste-
met och förbättrar samtidigt trafiksäkerheten, miljön och tillgängligheten.

› CoWi har medverkat i alla led i tunnelprojektet, med allt från inledande 
provtagningar, tillståndshantering och biologiska utredningar, via 
säkerhetsutredningar och riskanalyser som brand-, rökspridnings- och 
utrymningsberäkningar, till basic design och förfrågningsunderlag till en-
treprenörer. när projektet inom kort går in i byggfasen medverkar CoWi 
med tekniska experter och rådgivare till uppdragsgivaren trafikverket.

› tunneln byggs som en sänktunnel med tunnelelement som sänks ned 
på älvens botten och sammanfogas där. den blir en förlängning av e20 
varifrån trafiken leds över den nya Partihallsbron och ned i tunneln.

› marieholmstunneln beräknas stå klar 2020 och en preliminär uppskatt-
ning är att den då kommer att trafikeras av cirka 50 000 fordon per dygn.

”Trafikmiljön är en utmaning, i 
området passerar mer än hundra 
tusen bilar dagligen och även 
fartygstrafiken måste fungera 
under hela byggtiden. 
stein kleiven, projektledare trafikverket

elementen läggs på ett noga avvägt underlag, fogas 
ihop, säkras och sedan täcks över. I en ständigt 
strömmande älv med intensiv fartygstrafik, får det 
inte gå för lång tid mellan schaktning och byggna-
tion – då kan väggarna i schaktet kalva in eller bott-
nen beläggas med sediment. Sänktunneldelarna ska 
sedan också anslutas till de landbaserade delarna 
av tunneln, där tillfarterna byggs på traditionellt vis 
genom att man gräver, gjuter och täcker över.

I väntan på spännande förslag och lösningar från 
de tilltänkta entreprenörerna för tunneln, är Erik 
Bengtsson och Stein Kleiven rörande överens – the 
best is yet to come, framåt sommaren då tunneln för-
vandlas från pappersprodukt till levande byggprojekt.

– Vi har ritat och projekterat och diskuterat 
risker och tekniska lösningar hit och dit i åratal. Nu 
ska det bli riktigt kul att se alla planer omsättas till 
verklighet, konstaterar Stein Kleiven. ■

vill du veta mer?
erik Bengtsson, erbe@cowi.se
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I år tar COWI ett steg närmare den anrika 
seglingstävlingen runt Tjörn och blir titelpartner.  
Tävlingen byter därmed namn till Tjörn Runt by 
COWI.  

Den populära segeltävlingen firade förra året 
50-årsjubileum och är idag en av Sveriges största 
segeltävlingar där proffs blandas med familjeseg-
lare. Seglare återvänder år efter år för att delta i 
den stora publikfesten.

Förra året deltog drygt 500 kölbåtar i den sto-
ra tävlingen och cirka 350 deltagare ställde upp 
med små segelbåtar i Lilla Tjörn Runt. Antalet 
stora båtar har visserligen minskat de senaste 
åren men Lars Berglund, som är marknadsan-
svarig på Stenungsunds Segelsällskap, menar 
att totalsumman människor som deltar är 
densamma. Det är båtarna som blivit större 
och behöver större besättningar.

COWI har ett långt förflutet med Tjörn 
Runt. De senaste fyra åren som huvud-
sponsor. 

- Vi har ett gott samarbete och det 
känns väldigt roligt att COWI nu är 
titelpartner. Det innebär att vi får en bra 
plattform för de kommande tre åren och 
kan fortsätta utveckla tävlingen. Förra 
året införde vi flera nyheter, bland 
annat vände vi banan och det blev fler 
banor för olika båtar. Årets tävling går 
som vanligt av stapeln tredje lörda-
gen i augusti, säger Lars Berglund.

vill du veta mer?
stefan e. andersson, sfan@cowi.se 

tjörn runt 
By CoWi

returadress: CoWi aB, Box 12076, 402 41 göteborg
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