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Grön  
råvara 
på rot 
Skogen är Sin egen bioekonomi 

mall of Scandinavia blir  
StörSt i norden 

HoS aStaZero kör  
bilarna Själva 
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grön framtid  för Skogen
nya material, grönare drivmedel och kemikalier tillverkade av 
råvara på rot. möjligheterna att använda skogen till annat än 
papper bara ökar. Samtidigt som det finns mer skog än 
någonsin i Sverige, växer den nya bioekonomin i allt snabbare 
takt. coWi står mitt i förvandlingen när skogs industrin rustar för 
framtiden. 

6
broprojekt på 
HiStoriSk mark
tre stora motorvägar ska mötas. tolv filer 
korsa floden. och det beryktade ”spagetti
motet” byggas bort. jätteprojektet kring ohio 
river bridges ska rusta USa för framtiden.
Utmaningarna är stora när coWi tar sig 
an brobygget över den nära två kilometer 
breda floden, just nu ett av de största 
infrastrukturprojekt som pågår i USa.

14

röda mattan närmar Sig för 
mall of Scandinavia
Shoppingsugen? Hösten 2015 slår mall of Scandinavia upp portarna. bekväma 
skor rekommenderas för den som vill ta sig an utbudet i nordens största 
shoppingdestination, med en yta som motsvarar 42 fotbollsplaner. coWi är med 
när Sveriges nya turistmagnet tar form, med ett unikt utbud av butiker, restau
ranger, biografer och underhållning från hela världen, mitt i arenastaden i Solna. 
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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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SydSverigeS 
bäSta badHUS
Högsta möjliga ambitionsnivå och 
en satsning på hälsa. rönnebadet i 
ängelholm ska bli ett av Sveriges 
mest spännande badhus. coWi är 
med när de höga kraven ska infrias.  

erik Har koll  
på miljön 
erik Heyman är doktor, skogs
expert, fjällguide och klättrare på 
toppnivå. för coWis räkning håller 
han koll på flora och fauna. 
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att möta en framtid 
i förändring

All utveckling kräver förändring. 
Det omvända gäller också; föränd
ring måste alltid mötas med ut

veckling. Förändring, utveckling och 
konsten att ligga steget före är centrala 
områden för COWI. 

I våra projekt är de här frågorna stän
digt närvarande, både här i Skandinavien 
och utomlands. I USA deltar COWIs spe
cialister just nu i flera betydelsefulla pro
jekt. Ohio River Bridges, som ska ge bättre 
nord/sydliga kommunikationer i landet, är 
ett exempel där COWIs experter bidragit 
med innovativa tekniska lösningar. I Chile 
är COWI delaktig när storprojektet kring 
Chacao Bridge, Sydamerikas längsta häng
bro, förverkligas. 

Vi är med när marknaden förändras 
och utvecklas. COWIs specialistföretag 
 inom den amerikanska marina ingenjörs
sektorn, Ben C. Gerwick och Ocean & 
Coastal Consultants, går samman och bil
dar COWI Marine North America. Att gå 
samman skapar en stor möjlighet för båda 
företagen att växa och att vara kundernas 
naturliga samarbetspartner för marina 
projekt. Och genom förvärv av tunnel
experten Donaldson Associates, med verk
samhet i Storbritannien och Asien, 
kommer COWI att bli en av världens 
största konsulter inom tunnel och under
jordlösningar.

Här i Norden är utvecklingen lika spän
nande och för att möta marknadens och 
kundernas behov stärker COWI vissa 
kompetenser och renodlar organisationen. 

En ny division här i Sverige, specialiserad 
på projektledning, är en effekt av detta. En 
ny geografisk organisation för att bättre 
kunna möta behoven i de stora tillväxt
områdena i Syd, Öst och Väst, är en an
nan. Utöver det, stärker vi miljödivisionen 
i dessa områden för att möta den ökade 
efterfrågan på tjänster inom området. 

Men ingen organisation blir framgångs
rik utan sina medarbetare. COWI, både i 
Sverige och i Danmark, får allt mer upp
märksamhet i Employer Brandingsam
manhang. Här i Sverige fick vi nyligen ta 
emot två utmärkelser från Universum, 
som speglar det ökande intresset för oss 
och vårt arbetssätt bland Young Professio
nals. I den framgången har våra engage
rade medarbetare en stor och viktig del. 

I detta nummer av 360° kan du bland 
annat läsa om internationella projekt men 
även om hur skogen, vårt gröna guld, blir 
nya råvaror medan förändringens vindar 
blåser över den traditionella nordiska 
skogsindustrin. Följ invigningen av Asta
Zero, den nya testbanan för aktiv säkerhet 
i bilar, och besök Mall of Scandinavia, 
Nordens största köpcenter.

Trevlig läsning!

Pär Hammarberg, VD COWI AB



aULa medica  
bLir Årets 
bYgge 2014
”en djärvt lutande byggnadskropp som utmanande tar plats och hävdar 
sig i en krävande omgivning.” Så skrev juryn när karolinska institutets 
nya juvel aula medica i hård konkurrens utsågs till årets bygge 2014.
coWi svarade för konstruktionen av den ovanliga byggnaden, som 
kaxigt lutar sig ut över omgivande gator och grönområden. Wingårdhs 
arkitektkontor ritade, och den spektakulära fasaden designades av 
tjeckiska fenestra Wieden, i samarbete med glaskonstnären ingegerd 
råman.
– en fantastisk byggnad och ett projekt som man inte är med om varje 
dag, säger coWis johan Ström som ritat stålkonstruktionen.
– konstruktionen var mycket komplex med stora laster, långa spännvid
der och en komplicerad geometri att ta hand om. Särskilt roligt var också 
det ovanligt goda samarbete som präglade hela projektgruppen.  

cykelparkering, cykelshop, dusch, toa och biljettshop till tåg 
och bussar. allt finns på plats i en bike & ride, malmös smarta 
pendelparkering för cyklister.
först ut var Hyllie, därefter triangeln. nyligen invigdes ett tredje 
parkeringsgarage för cyklar vid malmö c, den här gången under 
jord. tanken är att man ska kunna cykla till de stora knutpunk
terna för bussar och tåg, och därefter resa vidare kollektivt – med 
cykeln i tryggt förvar.
cyklisterna, som slipper både blöta sadlar och tillfrysta växlar 
och som kan låsa in sina cyklar på ett säkrare sätt, är nöjda med 
lösningen. det är också Henrik ekström, avdelningschef för infra
struktur på coWi i malmö, som hjälpt ncc förverkliga garaget:
– vi har jobbat både med cykelgaraget och med bussterminalen 
som ligger i markplanet. det är en intressant lösning och kul att 
malmö går i bräschen för cykelpendling och underlättar hållbart 
resande.

Smidigare att ta 
cykeln i malmö

kristianstad 
storsatsar  
pÅ shopping

nu hakar även östra Skåne på shoppingtrenden. i tre etapper 
görs en storsatsning på galleria boulevard i kristianstad. 
gallerian byggs om och till och förbereds för att ta emot 
shoppingglada invånare såväl från Skåne, som från Småland 
och blekinge. 
Steen & Ström är huvudman för gallerian och coWi 
utsågs nyligen att driva projektledningen i uppdraget, vars 
tredje och sista etapp påbörjas i dagarna.
– galleria boulevard är ett av kristianstads häftigaste 
projekt, en mångmiljonsatsning som vi gläder oss oerhört 
över att få vara med och förverkliga, säger jan lövgren, 
chef för coWis avdelning byggnad & fastighet i malmö.

Sveavägen 44 i Stockholm var, när det stod färdigt 1942, det mest 
rationella kontorshuset i Sverige. flexibla kontor, flyttbara mellanväggar 
och glasväggar slog dåtidens experter med häpnad. 
efter en stor om och tillbyggnad förtjänar kvarteret än en gång epitetet 
Sveriges modernaste. den här gången handlar det om hållbarhet och 
breeam. bland annat ska energianvändningen minskas med hela 
70 procent. och hyresgästerna får tillgång till en unik takpark med 
ekologisk mångfald och hänförande utsikt.
coWi management har hållit i projektplanering, samordning och 
 kommunikation i projektet, där Skanska är totalentreprenör och 
diligentia fastighetsägare.
– projektet är mycket omfattande med höga målsättningar, många 
aktörer och många önskemål som ska jämkas ihop. en utmaning är att få 
gammalt att möta nytt på ett innovativt sätt, säger klas englund, vd för 
coWi management och rådgivare i projektet.

SverigeS modernaSte 
kontor återUppStår

cradle to cradle – eller vagga till vagga på svenska – är en designstrategi 
som går ut på att sluta kretsloppen helt. i stället för att minimera negativa 
effekter och göra produktionen ”lite grönare”, är målet att påverka miljön i 
positiv riktning. naturens egna processer används som modell för mänsklig 
produktion; avfall från en process, blir näring eller råvara för en annan.
ronneby har som första svenska kommun tagit till sig tanken i större skala 
och coWi inventerar nu möjligheterna för ortens företag att samarbeta 
kring resurser och material. kanske kan avfall eller restprodukter från en 
industri, gynna grannföretaget?
– cirkulära affärsmodeller är väldigt populära just nu och de bygger på 
principerna inom cradle to cradle. men de praktiska tillämpningarna 
återstår. ronneby är först ut i Sverige och det är oerhört spännande 
att hjälpa dem identifiera nya lösningar, säger jens thulin, strategisk 
hållbarhetskonsult inom coWi. 

vagga tiLL 
vagga gör 
ronnebY 
grönare
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Så mycket berg måste bort, för att reningsverket i käppala utanför 
Stockholm ska kunna bygga sin underjordiska tredje rötkammare. 
käppalaverket, som är ett av världens mest effektiva avlopps
reningsverk, säkrar därigenom produktionen av biogas som bland 
annat blir bränsle till Stockholms innerstadsbussar. Samtidigt ökar 
kapaciteten och verket blir ännu effektivare.
den nya rötkammaren blir helt osynlig i miljön, berättar coWis klas 
Sporre, som anlitats som inhyrd projektledare på verket fram till 
2017, då den nya rötkammaren beräknas vara färdigbyggd.
– att få leda ett projekt av det här slaget från start till mål är särskilt 
roligt. verket tar hand om avloppsvattnet från mer än en halv 
miljoner människor och det är en viktig samhällsinsats att se till att 
det sker på effektivaste vis, säger klas Sporre.

80 000 ton

bild: tordrikard Söderström/
Wingårdh arkitektkontor

bild: Steen & Ström

bild: diligentia

bild: käppalaverken



skogen –  
en egen  
bioekonomi 
pÅ rot

när pappersförsäljningen rasar sätts den 
traditionella skogsindustrin i gungning. 
Samtidigt finns det mer skog än någonsin. 
och möjligheterna att använda den bara 
ökar. grön energi, nya material och kemi
kalier ska rusta branschen för framtiden. 
i karlstad söker coWi de kreativa svaren. 
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Bara under det första halvåret 2014 har den 
svenska skogsindustrin utannonserat fem 
miljarder kronor i nyinvesteringar för att 

förbereda sig för framtiden. I Finland är det mer än 
det dubbla, hela 13 miljarder. Detta trots att dagens 
massabruk sedan länge är extremt effektiviserade. 
Idag är det andra typer av produktion som lockar.

I Värmland finns en fjärdedel av Sveriges massa 
och pappersindustrier samlade i företagsklustret 
the Paper Province. Skogsindustrins Hollywood. 
Bokstavligen.  

På röda mattan finner vi stora stjär
nor som Tetra Pak, Stora Enso, 
BillerudKorsnäs, Valmet, Nordic 
Paper, Voith och Andritz. Här 
finns också COWI, som tack 
vare sina specialkompetenser 
fått en plats i styrelsen ge
nom Karlstadskontorets chef 
Uno Olsson. Han tycker det 
är dags att skogen träder 
fram i rampljuset på allvar.

– Skogen är en av Sveriges 
basindustrier och dras med ett 
rykte som gammalmodig. Men 
nu utvecklas den otroligt snabbt i en 
helt ny framtidsbetonad riktning. Istället för 
papper blir det biobränsle, nya material och gröna 
kemikalier. Möjligheterna är enorma, säger Uno 
Olsson.

Snabb förändring
För bara femton år sedan såg kurvorna för 

grafiskt finpapper fortfarande ljusa ut. Det gjordes 
visserligen lite etanol för bilar på den kreativa 
Domsjöfabriken i Örnsköldsvik. Men papper var 
fortfarande hett.

Så kom internet – och det digitala informa
tionsflödet förändrade spelplanen. En viss tröghet 
i systemen gjorde att det hann gå några år. Men för 
drygt fem år sedan vaknade hela industrin upp till 
en gemensam kalldusch. 

– Tidnings och kontorspappersförsäljningen 
pekade plötsligt nedåt; den trenden fortsätter och 
kommer aldrig att vända upp igen. Detta samtidigt 
som skogen växer mer än vad vi avverkar, säger 
Sören Back, kommunikationsansvarig på inno
vationsbolaget SP Processum, som bara under de 
senaste åren genomfört närmare 150 olika projekt 
för att hitta nya produkter att tillverka från skogsrå
vara eller biprodukter: 

– Det står alldeles klart att det är en stark utveck
ling att använda fibern, men också trädets andra 
beståndsdelar, till nya produkter, kemikalier och ma
terial. Även det som man idag betraktar som antingen 
restströmmar eller rent avfall, kommer framöver att 

förvandlas till produkter av olika slag. Det är ingen 
svår profetia, så kommer det bli, säger han.

tre branScHer mötS
Exakt hur fort omställningen går beror dels på 

den tekniska möjligheten att utveckla råvarorna. 
Men det behövs också politiska beslut för att under
lätta en grön omställning. Oavsett hur lång tid det 
tar har COWI siktet redan inställt. Skogsindustrin, 
kemiindustrin och raffinaderierna har gemensamt 
intresse av nya råvaror, enligt Uno Olsson.

– Vi är idag en aktör i allra högsta grad inom 
alla tre områden. Tidigare hade de inga 

tydliga beröringspunkter, men nu ser 
vi en enorm potential och bedömer 

att det finns en väldigt intressant 
marknad framöver, säger han.

coWi forSkar
På COWIs Karlstadskontor 

finns även forskaren Alina 
Hagelqvist. Med provrör och kost

nadsmodeller som vapen driver 
hon nya idéer som tar oss närmare 

bioekonomin, där samhället drivs fram 
av förnyelsebara råvaror istället för olja.

– Idag räcker det att man vill begränsa klimat
påverkan när man ska söka pengar för ett projekt. 
Men för mig är det inte tillräckligt. Vi vill ju 
komma till fossilfrihet. Att helt stoppa uttaget av 
ändliga resurser och rädda världen måste vara 
målet, säger hon.

Trots efterfrågan och tillgången på nya lösningar 
är det ändå många projekt som inte blir kommer
sialiserade i slutändan. Drivkrafterna är inte starka 
nog eftersom det fortfarande är billigt med råvaror 
som olja och naturgas.

– Bruken måste effektivisera ännu mer och se 
sig om efter nya produkter för att vara lönsamma. 
Ska vi ha skogsindustrin kvar här måste vi vara 
kreativa, säger hon, och radar snabbt upp ett tiotal 
olika projekt som COWI är inblandade i, bland 
annat tillsammans med Karlstad universitet.

tre gånger mer biogaS
Överst på dagordningen just nu står biogaspro

duktion från skogsindustriellt slam. En briljant idé 
på papperet som ger tre gånger mer biogas än de 
kommunala anläggningar, som stöts och blöts i seg
dragna tvister runt om i landet. För massabruken är 
det dock en väldigt liten del av verksamheten. Och 
med en återbetalningstid långt över det normala, 
blir incitamenten små för att investera i sådana 
anläggningar. 

– Men ur ett samhällsperspektiv handlar det om 
stora mängder jämfört med de källor vi har idag! 

” Vi måste se oss om efter nya 
 produkter för att vara lönsamma. 
Ska skogsindustrin bli kvar här 
måste vi vara kreativa.  
                                                                             alina Hagelqvist, coWi

råvara med mersmak. Skogen blir till nya 
spännande material, kemikalier och produkter; 
såväl fiber som kvistar och restprodukter kan 
återuppstå i nya smarta skepnader. alina 
 Hagelqvist från coWi forskar tillsammans med 
karlstads Universitet om nya tillämpningar.  
bild: Helena christerdotter

▶
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Det gör det nödvändigt att titta på. Det är alltför 
värdefullt för att bara låta vara. Om inte bruken 
själva gör det måste någon annan ta tag i det, säger 
hon, och efterlyser ett samlat grepp från samhället.

tyger ocH korvSkinn
En som varit med på resan från traditionellt 

massabruk till modernt bioraffinaderi med 
skogsråvara som bas är COWIs process ingenjör 
Olaf Johannson, sedan årsskiftet stationerad i 
Stenungsund. Men dessförinnan job
bade han vid Domsjöfabriken i 
Örnsköldsvik under 16 år. 

– Jag var med under hela 
omställningen, från ett 
gammaldags massabruk till 
dagens verksamhet som ett 
känt bioraffinaderi, där det 
inte görs ett enda papper 
längre, säger han.

Domsjöfabriken av idag 
är en solskenshistoria där det 
produceras så kallad dissolving
cellulosa, som kan användas till allt 
från temperaturtåliga tyger till korv
skinn och medicin istället för papper. 98 procent av 
alla kemikalier återvinns dessutom.

gamla metoder blir nya igen
När Olaf Johannson slutade på Domsjö och kom 

till COWI och Stenungsunds kemiindustri gjorde 
han en intressant upptäckt. De gamla historiepär
marna han sett hos Domsjöfabriken beskrev precis 
samma produkter som Perstorp, Borealis och de 
andra Stenungsundsbolagen gör av olja idag – fast 
tillverkade av vedråvara. 

Den historiska kemiverksamheten vid 
Domsjöfabriken var en följd av avspärrningar och 
brist på olja och andra råvaror under kriget. När 
oljan väl kom tillbaka blev den snabbt billigare att 

– Det är egentligen jättekonstigt att ta hit grönt 
biobränsle från USA när en lokal råvara växer runt 
knuten. Men visionen är att visa att det finns ett 
uppdämt behov, så det är faktiskt intelligent att 
börja i den änden, säger hon. 

Och responsen har varit enorm.
– Intresset från affärsresenärer att kunna grön

stämpla sina flygresor är otroligt stort, därför har 
man valt den här lösningen till att börja med, trots 
att den i sig inte är den mest optimala för miljön, 
säger hon.

politiSka beSlUt krävS
Målet är en anläggning för flygbränsle baserat på 

skogsråvara. Men det dröjer minst fem år till innan 
man är där, trots att processerna för många olika 
sorters drivmedel redan finns. Ingen vågar satsa på 
en anläggning innan det finns tydliga direktiv, enligt 
Uno Olsson.

– Det är höga krav på flygbränsle, men vi kan i 
princip leverera en sådan anläggning redan idag. 
När det blir avgörs dock av politikerna. Vi står mitt 
i en brytningstid där vi inte vet vilken typ av bio
drivmedel som kommer att gälla i framtiden. Hade 
det funnits ett säkert uttalat mål att det är etanol, 
eller kanske diesel från tallolja som gäller, så hade vi 
kunnat köra igång direkt, säger Uno Olsson. 

oljeindUStrin drar till SkogS
Men om skogsindustrin plötsligt börjar 

producera energi och kemiprodukter, sitter ju 

oljejättarna plötsligt med Svarte Petter i hand. Uno 
Olsson är därför övertygad om att även de börjar 
agera inom kort.

– De större aktörerna inom olja och gasvärlden 
känner redan stark press att utveckla nya bränslen 
som inte är fossila. Vi behöver inte gå längre än till 
Norge för att hitta starka aktörer, som nu sneglar 
på skogen. Jag tror att de börjar agera ganska snart, 
säger Uno Olsson.

global konkUrrenS
Även om skogsindustrin är väl rotad här är 

den ingen nordisk eller europeisk företeelse. 
Man konkurrerar med hela världen. Sydamerika, 
Afrika, Asien. Dels är det kostnadsbilden, dels tid 
i potten. I Sverige tar det 5060 år för ett träd att 
bli avverkningsbart. I Brasilien bara åtta. 

– Då kan man inte konkurrera med samma 
produkter, vi måste göra något annat. Och där har 
vi nu chansen att ligga steget före. Bolag i länder 
med lägre kostnader, som i Sydamerika, kan klara 
sig på att ösa ut gamla produkter som de gjort 
tidigare. De behöver inte utveckla nytt just nu. 
Men här behöver vi göra det, och vi gör det, säger 
Uno Olsson. ■

använda. Nu är cirkeln sluten; än en gång behöver 
vi utforska hur vi kan använda träråvaran. 

– Vinden har vänt och alla funderar på hur man 
kan använda skogen. Att det gjorts även tidigare i 
historien är en ganska rolig tvist, säger han.  

Skattepolitiken förSvårar
Tillbaka till alla planerade investeringsmiljarder 

och bristen på tydliga spelregler. År 2010 hade 
Domsjöfabriken tremiljardersplaner på en förgas

ningsanläggning för att kunna elda med rest
produkten svartlut. En pilot anläggning 

byggdes och COWI gjorde en stor 
förstudie. Men så blev Domsjö sålt 

till ett indiskt bolag, som lade ner 
projektet direkt.

– Biobränsle måste konkur
rera med oljebaserat bränsle. 
Att investera tre miljarder är 
ett vågspel om man inte vet hur 

länge just det biobränslet blir 
subventionerat. Så de nya ägarna 

blev osäkra, och vågade inte satsa, 
säger Olaf Johannson. 

Enligt många experter är detta ett av de 
största hindren för branschens fortsatta utveckling.

– Företag är sällan idealister. För att det ska vara 
en säker investering måste det finnas stöd från staten 
först, trots att tekniken ofta redan finns, säger han. 

dUbbel effekt
Men allt är inte svårt. Det gäller bara att komma 

på den rätta tillämpningen. En av alla restproduk
ter som blir till i ett massabruk är lignosulfonat. 
Tidigare skänkte Domsjö gladeligen bort sitt över
skott för att lägga på bland annat vägar. Sedan insåg 
man att man kunde tjäna pengar på det genom att 
sälja det till byggindustrin.

För genom att blanda lignin i betong går det 
nämligen att minska mängden betong i en kon
struktion. Ligninblandad betong är stabilare och 
konstruktionerna kan göras lättare. Genom inbland
ning av lignosulfonat minskar koldioxidutsläppen 
från betingtillverkningen med hela 20 procent.

– Hittar man den här typen av inkomstbringande 
nya sätt att göra saker och ting har vi dubbel effekt, 
den ekonomiska och miljöeffekten. Ingenting försvin
ner ju från vår planet. Så antingen använder vi det 
smart, eller så skickar vi det rakt upp i atmosfären, 
vilket kan vara jätteskadligt, säger Olaf Johannson.

affärSreSenärer gillar grönt
Och när vi ändå är uppe i luften är det läge 

att återvända till Karlstad. I somras invigdes där 
landets första flygplats där planen tankas med bio
bränsle. Alina Hagelqvist var först lite skeptisk. Det 
”gröna” bränslet är nämligen gjort av rapsolja som 
skeppas från USA, i stället för av lokal skogsråvara. 

” Skogens potential är enorm. 
Men vi befinner oss i en bryt
ningstid och behöver direktiv 
från politiskt håll för att veta 
vilka produkter vi kan satsa på 
för framtiden. 
                                                                          Uno olsson, coWi

pilotprojekt på flygplatsen. på karlstads flygplats kan man numera tanka 
grön jet fuel i flygplanen. coWis satsning har rönt ett stort intresse; många 
affärsresenärer vill gärna kunna resa med gröna förtecken. alina Hagelqvist och 
Uno olsson vill nu gärna gå över till närproducerad råvara, från svensk skog. 
bild: Helena christerdotter

vill dU veta mer?
Uno olsson, uo@cowi.se,  
alina Hagelqvist, alht@cowi.se

10    SkogSindUStri    bioekonomi    nya råvaror
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Intresset för ridning och hästsport fortsätter att öka i 
Sverige. Sedan några år tillbaka är vi Europas häst
tätaste land per invånare. Ridning är numera den 

näst största sporten efter fotboll och många kommuner 
prioriterar aktivt sina stallanläggningar.  

Samtidigt växer våra städer. Skolor, bostäder och 
kontor flyttar allt närmare hästarna. Boverket har hittills 
endast haft trubbiga rekommendationer att ta till vad 
gäller säkerhetsavstånd.  Men nu har COWIs luftforskare 
Marie HaegerEugensson, tillsammans med allergenfors
kare från Akademiska sjukhuset i Uppsala, utvecklat en 
metodik att bestämma halten hästallergen i 3D. Nu kan 
man mycket exakt visa hur koncentrationen av hästal
lergen och hästlukt sprids, och kan få säkrare besked om 
hur nära ett stall det är lämpligt att planera och bygga.

– Antalet hästar är givetvis viktigt. Utöver det är det 
läget på anläggningen som mest påverkar hur allergener 
och lukt sprids, säger Marie HaegerEugensson. 

– Det optimala är om stall och hagar ligger i öppen 
terräng där vinden snabbt sprider partiklarna i luften. 
I vår modell kan man ta hänsyn till både geografi, 
topografi, vegetation och meteorologi; allt påverkar 
spridningen och inget ställe är det andra likt.

Marie HaegerEugensson har redan hjälpt travba
norna vid Åby i Göteborg, Solvalla i Stockholm och 
Färjestadstravet i Karlstad att kartlägga hur deras verk
samheter påverkar närområdet. Just nu utreder Nyköpings 
kommun samma sak inför en markexploatering. Något 
överraskande har man upptäckt att de säkra avstånden ofta 
är betydligt kortare än de rekommendationer som hittills 
gällt. Redan efter 200 meter, ibland till och med mindre, är 
koncentrationerna för det mesta tillräckligt låga.

Tillsammans med Lena Elfman, allergolog vid 
Uppsala Universitet och Martin Ferm, teknisk expert 
inom luftforskningsinstitutet IVL, har Marie Haeger
Eugensson nyligen fått sin forskning publicerad i den 
ansedda vetenskapliga tidskriften International Journal of 
Environmental Research and Public Health.  

– Intresset för de här rönen är stort i hela Europa, 
konstaterar hon. 

– Tyskland och England har flest hästar totalt sett. 
Nederländerna och Belgien har flest hästar i förhållande till 
ytan. Dessa länder och flera andra har redan hört av sig. ■

hästar nära 
staden
nya rön Skyddar 
allergiker

luktar det häst? då myser både ryttaren och traventusiasten. allergikern 
däremot, kan hålla sig för skratt. redan små koncentrationer av hästallergen 
i luften kan orsaka stora bekymmer. 
forskare inom coWi hjälper nu svenska kommuner bestämma säkra
avstånd mellan hästar och hus.

vill dU veta mer?
marie Haegereugensson, mrhr@cowi.se



oHio river bridgeS  
rUStar USa 
för framtiden

broprojekt 
pÅ historisk 
mark
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tre stora motorvägar ska mötas. tolv filer ska korsa
floden. och det beryktade ”spagettimotet” byggas bort.
Utmaningarna är stora när coWi tar sig an brobygget 
över den nära två kilometer breda ohio river, just nu ett 
av de största infrastrukturprojekt som pågår i USa.

bild: ohio river bridges project



”Det är en intrikat  
lösning som både är
vacker att se på och 
ekonomiskt hållbar.
                    john brestin, buckland & taylor

Ohio River är Mississippiflodens största 
biflod och den naturliga gränsen mellan 
sex stater i USA. I norr ligger Illinois, 

Indiana, Ohio och Pennsylvania. I söder, Kentucky 
och West Virginia. Under det blodiga amerikanska 
inbördeskriget var floden gränsen mellan Nord och 
Syd, mellan yankees och rebeller.

Idag är inbördeskrigets fasor långt borta. Över 
Ohio River flödar trafikströmmarna mellan 
Chicago i norr och de attraktiva sydvästra syd
staterna, som Louisiana, Georgia och Florida. 
Allra mest belastad är överfarten från Louisville i 
Kentucky, till Jeffersonville i Indiana – städer där 
trafikinfarkterna sedan länge gjort sig påminda. 
Varje dag passerar 231 000 fordon över den enda 
tillgängliga bron här, i ett tilltagande trafikkaos.

innovativa idéer vann geHör
COWIs dotterbolag i USA, Buckland & Taylor, 

vann upphandlingen som ska rusta överfarten från 
centrala Louisville för framtiden. Tillsammans med 
entreprenören Walsh Construction och design
ansvariga Jacobs Engineering presenterade man ett 
både smart och attraktivt förslag till ytterligare en 
bro, som nu håller på att förverkligas.

– Vi var inte billigast, men vi kunde presentera 
den bästa och mest framtidssäkra lösningen, kon
staterar John Brestin, projektchef hos Buckland & 
Taylor och ansvarig för projektet inom COWI.

Snygg bro att Se på
För COWIs del handlar dock allt om kon

struktionen av den nya bron vid the Downtown 
Crossing, ett komplicerat projekt där uppdragsgi
varen dessutom lagt mycket stor vikt vid designen. 
Utformningen av bron har skett i nära samråd med 
både arkitekter och invånarna i staden, i ett omfat
tande demokratiprojekt. Estetiskt strävade man 
efter en lösning som inte skymde för mycket av 
Louisvilles vackra historiska skyline. Förslaget om 
en elegant snedkabelbro, bestående av fyra spann 
och stöttad av tre par pyloner, vann både proffsens 
och publikens gunst.

– Det är en intrikat lösning som både är 
vacker att se på och ekonomiskt hållbar, säger John 
Brestin.

Brons dynamik är det mest värdefulla i lös
ningen, anser han. När man bygger med tre par 
pyloner får det mittersta paret ingen egen förank
ring i mark. Normalt löser man det genom att korsa 
stödkablarna från det mittersta pylonparet med 
de förankrade kablarna, vilket ökar styrkan men 
också styvheten i bron. Här har man i stället valt 
att förankra mer kraftfullt i flodens grunda del, i 
en assymetrisk lösning som utgår ifrån den femte 
pylonen. 

– Varje pylon får också stöttning av fyra sam
mankopplade fundament i flodens strömriktning. 
Det var ännu en innovation som gav både styrka 
och flexibilitet, berättar John Brestin.

världSrekord
Teamet med COWI, Jacobs Engineering och 

Walsh är också sedan tidigare välkänt i regionen 
när det gäller smarta lösningar och innovativ 
brokonstruktion. I april 2014 öppnades the Milton
Madison Bridge längre uppströms i Ohio River, åter 

– Den breda floden kräver mycket speciella lös
ningar där vi tillsammans med Jacobs och Walsh hade 
flera innovativa idéer. Projektet är komplext bland 
annat på grund av brons längd. Det har vi löst på ett 
mycket speciellt sätt, som uppdragsgivaren tyckte gav 
den allra bästa tekniska lösningen, säger han.

”Spagettimot” byggS bort
Staden Louisville, som grundades redan 1778, 

har blommat ut till en stor stad med 1,2 miljoner 
invånare. Där den nuvarande bron John F Kennedy 
Memorial Bridge möter land i Louisville ligger 
Spagettimotet, som precis som namnet antyder 
är en något trasslig mötesplats för de tre enorma 
motorvägarna I65, I64 och I71. I projektet kring 
Ohio River Downtown Crossing ingår både att 
bringa ordning i spagettiröran och att bygga om 
den befintliga bron, som när hela överfarten är klar 
enbart ska hysa sydgående trafik i sex parallella filer 
– en dubbling av dagens kapacitet.

ännU en bro måSte till
På andra sidan floden ligger Jeffersonville i 

Indiana, väsentligt mindre med sina 60 000 invånare 
men precis som systerstaden mitt emot präglad av 
genomfartstrafiken. Här möter de nordsydgående 
trafikströmmarna de östvästliga i ännu ett mycket 
omfattande trafiksystem; även det en del av projektet.

Men en ny bro med ytterligare sex filer och ord
ning och reda på påfarterna är ändå inte tillräckligt 
för att lösa trafikflödena över Ohio River, anser 
planeringsansvariga i de båda staterna. Den ökande 
strömmen av bilar som passerar genom Kentucky 
och Indiana kräver mer – och centrala Louisville 
får svårt att hysa ännu större trafikleder. Därför 
planerar man ännu en bro tolv kilometer österut, 
där motorvägen I265/KY845 genom Kentucky ska 
anslutas till I265/SR Indiana, och avlasta de stora 
broarna nedströms. 

ekonomiSk Utveckling följer
Projekten har delats upp mellan staterna. 

Kentucky ansvarar för the Downtown Crossing, 
medan Indiana driver projektet kring the East End 
Crossing. Båda överfarterna beräknas preliminärt 
stå klara att ta emot trafikanstormningen i decem
ber 2016.

– Allt som allt handlar Ohio River Bridges
projekten om investeringar i storleksordningen 2,6 
miljarder dollar, en insats som man dock bedömer 
ska betala sig på sikt i form av ekonomisk utveck
ling i regionen, konstaterar John Brestin.

– Finansieringen ska till stor del ske genom 
biltullar, bara det en juridisk och logistisk utma
ning som är föremål för omfattande utredningar, 
eftersom lagstiftning och regler skiljer sig markant 
mellan de olika staterna.

efter restaurering. Metoden man använde för att 
ersätta den gamla utslitna bron gick ut på att låta 
en ny brokonstruktion, med exakt passform, glida 
på plats i sidled på nya, dubbelt så breda funda
ment. Tekniken är välkänd men har aldrig tidigare 
använts för att återställa så långa brospann som 
detta – 740 meter.

– Definitivt ett världsrekord, säger John Brestin. 
– Vi uppfann inte metoden, men anpassade 

den till just det här projektet. Den absolut främsta 
fördelen var den korta tid som bron behövde stängas 
för trafik. Myndigheterna hade planerat för ett års 
avstängning, men vi klarade det på bara 21 dagar. ■

oHio river bridgeS i kortHet: 

doWntoWn croSSing:

från louisville, kentucky till jeffersonville, indiana 
byggs en ny bro invid den befintliga john f kennedy 
memorial bridge. arbetet omfattar:

› en helt ny snedkabelbro invid den befintliga, med 
sex parallella nordgående körfält.

› ombyggnad av the Spagetti junction, där tre motorvä
gar möts.

› ombyggnad av på och avfarter till båda broarna på 
indianasidan.

› Samt en komplett restaurering av den befintliga 
bron, som får sex sydgående parallella körfält. 

eaSt end croSSing:

› en helt ny bro byggs från louisvilles växande east 
end, tolv kilometer uppströms från den befintliga bron.

› Utbyggnad av en stor motorväg, Snyder freeway, 
till den nya bron samt anläggning av en tunnel under 
delar av förstaden prospect.

› nybyggnad av sex kilometer motorväg i indiana från 
den nya bron och vidare norrut.

vill dU veta mer?
thomas darholm, thdm@cowi.se 

john brestin, jnbn@bt.com
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bild: ida Wang

bild: bernie kasper



Statoils nya Hk i Stavanger ska 
bli en ikonbyggnad för norge, ett 
landmärke med innovation och 
energi i fokus. även ut seendet 
blir något utöver det vanliga. en 
snedskuren  superellips – namn
given efter världens mest kända 
ekvation och med coWi som 
konstruktör. energin i fokUS 

när Statoil bygger 
nytt i Stavanger

E = mc². Eller, mer populärt uttryckt, energi 
och massa kan ses som två sidor av samma 
sak. Albert Einstein fastslog sambandet i 

sin relativitetsteori 1905. I fjol lånade Wingårdhs 
Arkitektbyrå den som namn på sitt bidrag till 
Statoils arkitekttävling. 

Kopplingarna till energi låg förstås inte långt 
borta och förslaget vann också juryns gillande. 
Superellipsen, som byggs intill Statoils nuvarande 
högkvarter, rymmer ytterligare 3 500 arbetsplatser 
för energigiganten i en form som sluttar dramatiskt 
från 17 våningars höjd i bakkant, till ett enda plan 
vid entrén.

Arne Sigve Nylund, koncerndirektör Produksjon 
og Utvikling Norge och platschef på Statoil i 
Stavanger, är nöjd med lösningen: 

– Det här förslaget utnyttjar tomten bäst, ger 
den bästa ekonomin samt, inte minst, bidrar med 
de främsta arkitektoniska och funktionella lösning
arna, anser han. 

I stark konkurrens vann COWI konstruk
tionsuppdraget för det nya högkvarteret. Kirsti 
Engebretsen Larssen, chef för Divisjon Bygninger 
inom COWI Norge, ser mycket positivt på att få 
samarbeta med Wingårdhs i ett så omfattande 
projekt:

– Samarbetet mellan COWI och Wingårdhs 
har pågått under mer än 15 år och är särskilt väl 
etablerat i Sverige. Vi känner varandra och arbetar 
väl tillsammans. Erfarenheten av stora komplexa 
projekt har vi också gemensam. Det ska bli oerhört 
spännande att förverkliga det här ovanliga projektet 
ihop.

2017 ska superellipsen börja byggas, enligt 
planerna.

vill dU veta mer?
kirsti engebretsen larssen, kla@cowi.no 
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bild: Wingårdhs arkitektkontor



  
miljön till 
nya Höjder

När solen går upp vid fyrasnåret är Erik 
Heyman redan på jobbet. Redo att vända 
på grodor i en damm eller smygandes i ett 

skogsbryn för att lyssna vilka fåglar som finns på 
just den här platsen. 

Av Sveriges 270 fågelarter känner han igen de 
flesta direkt. 

– Jag hör inte kvitter, jag hör rödhake, lövsånga
re och bofink. Det kommer automatiskt, säger han.

Erik Heyman har doktorerat, undervisat i skogsköt
sel, varit fjällguide i Abisko och han är en av Sveriges 
mest meriterade bergsklättrare. Han älskar att vara ute 
i naturen. Men det är det inte för skojs skull han ränner 
i skogen på arbetstid. Miljökonsekvensanalyser är en 
viktig pusselbit i de flesta av COWIs projekt. Inte minst 
i de riktigt stora infrastrukturprojekten, som ofta dras 
rakt genom orörd skogsmark. 

– När du ska bygga en väg eller något annat i 
jungfrulig natur, handlar det om att ta reda på vad 
som finns där, och vad man riskerar att påverka.

natUrligt vägval
Erik Heymans jobb är att se till att miljöbalken 

följs, för att bevara den biologiska mångfalden. 
– Jag inventerar naturen och visar var de säll

synta arterna finns. Där bör man förstås helst inte 
dra vägen eller bygga ledningen. Min input gör att 
man kan välja en rutt som är rimligt skonsam för 
miljön, säger han.

Det senaste projektet var, i verklig mening, 
spänningsfyllt. En luftledning av den kraftigare 
skolan, 400 000 volt, mellan Trollhättan och Lerum. 
En sträcka på cirka sju mil och flera månader med 
soluppgångar i skogen för Erik, som är glad att han 
inte behöver ta de avgörande besluten själv.

– Det är skönt att inte ha det ansvaret på mina 
axlar. Den typen av beslut innebär alltid avvägning
ar och kompromisser. Själv kan jag fokusera helt på 
det bästa för naturen, säger han. 

lönSamHeten artar Sig
Eftersom naturmiljö är en så stor del av förstudi

er och lokaliseringsalternativ, ser uppdragsgivarna 
en stor fördel i att Erik Heymans kunskap finns i 

huset hos COWI. Och sedan byggbolagen började 
jaga höga BREEAMpoäng har hans utredningar 
även börjat ge en direkt ekonomisk fördel. 

– Min del i BREEAManalyserna handlar 
dels om att bevara den biologiska mångfalden på 
byggplatsen. Men i stadsmiljö kan det också handla 
om att föreslå att man anlägger buskar, planteringar 
och andra grönytor.

klättrar på väggarna
Ibland går Erik Heyman omkring på kontoret 

som en vanlig man. Då förbereder han kartor och 
skriver inventeringsresultat. Men tidiga mornar i 
skogen har satt sina spår. 

– Jag har blivit morgonmänniska och är ofta 
bland de första på kontoret på morgonen, säger han.

Men det är inte bara på kontoret som Erik 
Heyman gillar att vara först. Efter 20 år med klätt
ring som hobby söker han ständigt nya utmaningar. 
Idag har han till och med egna sponsorer. 

– Jag är med och skapar så kallade traditionellt 
säkrade leder, som andra ska klättra i. Av de fyra svå
raste har jag varit först ut på tre av dem, säger han.

Hobby och hobby förresten. Livsstil är närmare 
sanningen. För när han inte jobbar är han ändå 
utomhus dygnet runt.

– Är jag ledig så smiter jag gärna iväg med min 
sambo eller med kompisar för att bo i en liten buss i 
skogen och klättra i berg, säger han. ■

vill dU veta mer?
erik Heyman, erhe@cowi.se 

miljöbalken
miljöbalken är en lag från början på 1990talet 
som bygger på att naturen har ett skyddsvärde 
och att människans rätt att förändra och bruka 
naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta 
den väl. Sverige har skyddat natur i över hundra 
år och har några av världens äldsta national
parker. idag handlar det mest om att bevara den 
biologiska mångfalden.

andra konsulter lyssnar på kunderna, han hör fåglarna  
kvittra. coWis biolog erik Heyman har en minst sagt 
annorlunda arbetsmiljö. 360° följde med ut bland 
morgon dagg, älgbajs och storslagna vyer.

erik tar
    2120    profilen    miljö    biologi

fakta: erik Heyman
Specialitet: miljökonsekvensbeskrivningar

ålder: 36 år

Bor: göteborg

Familj: Sambo malin, snart fru Heyman

Fritid: när han inte jobbar eller klättrar, 
springer han. Har gjort göteborgsvarvet på 
1.22. Hinner även läsa en hel del böcker

tid på CoWI: tre år

bild: martin argus
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coWi främSt bland 
danSka konSUltföretag 
i UnderSökning
först bland konsultföretagen, en tolfteplats i medarbetar
undersökningen och en 27:e plats totalt. coWi avancerade på 
alla plan i årets berlingske guld image, en av danmarks mest 
prestigeladdade imagemätningar. 
jens christoffersen, chef för coWi danmark, är stolt över 
resultatet:
– det är väldigt glädjande, resultaten talar för sig själva. jag är 
särskilt nöjd med vår rankning hos medarbetare inom och utom 
företaget. Undersökningen visar att vi anses som en av de bästa 
både inom industrin och i danmark, konstaterar han. 

Denmark

efter superstormen Sandy 2012 har US department 
of Housing and Urban development, HUd, utlyst en 
designtävling om hur staden new york ska kunna skyddas 
mot framtida naturkatastrofer.
med bidraget ”living breakwaters” blev coWi nordame
rika i juni ett av sex vinnande företag. i designförslaget 
visar coWi hur man med hjälp av smart utformade 
förstärkningar kan dämpa vågenergin, reducera 

stranderosionen och risken för översvämningar, samti
digt som man skapar nya ekosystem i området för fisk 
och skaldjur och bistår med marina utbildningsinsatser.
– förslagen är utomordentligt intressanta och kommer 
att stå modell även för andra insatser som ska skydda 
regionen miljömässigt och ekonomiskt, sade Shaun 
 donovan, sekreterare för HUd, när priserna tillkän
nagavs. 

neW York ruStaS mot
kommande Stormar

uSa

på en hög bergstopp i atacamaöknen i chile, 
ska enligt planerna det amerikanska företaget 
gmto, giant magellan telescope organisation, 

börja bygga ännu ett enormt stort teleskop som kan ge nya svar om universum 
och liv på andra planeter. inför denna mångmiljardinvestering har coWi utsetts till 
multidisciplinär teknisk rådgivare.  
det är andra gången på kort tid som coWis expertis efterfrågats i ett internationell 
teleskopprojekt. en liknande analys genomfördes nyligen för eSo, european 
astronomical organisation Southern observatory, inför byggnationen av världens 
största teleskop eelt, european extremely large telescope på bergstoppen 
cerro armazones, även den i atacamaöknen.
de båda teleskopen kommer att konkurrera om positionen som världens största 
och främsta i sitt slag.

med rälsbitar om 120 meters längd, i ett enda stycke, slår 
kazakstan nuvarande världsrekordhållaren japan med 20 
meter. coWi i ryssland hjälper kazakstan att bygga den 
ultramoderna fabriken, som bland annat ska förse landets 
snabbt växande industri med bättre infrastruktur.
– långa rälsbitar är viktigt eftersom tågen blir allt snab
bare. dessutom får man färre skenskarvar och därmed 
lägre slitage på hjulaxlarna. därför blir det både bättre 
ekonomi och säkerhet med längre räls, säger alexander 
vlasov, projektledare hos coWi russia.

kaZakStan vann 
kampen om 
längSta 
järnvägSrälSen 

nY kUnskap om 
UniversUm och 
om Liv pÅ andra 
pLaneter

kazakStan CHILe
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nu testas ny teknik för att checka in bagaget på flygplatserna 
gardermoen och flesland i norge. där har coWi  tillsammans 
med avinor – norwegian civil aviation – utvecklat en helt ny typ 
av bagagehantering som tar väskan från resenärens hand till 
bagagesorteringen på bara tolv sekunder.
den nya tekniken väntas korta hanteringstiderna avsevärt på 
flygplatserna. tekniken väckte stort intresse när den nyligen 
förevisades på den stora mässan passenger termial expo i 
barcelona. 

22    världen rUnt

braZilien
coWi ska designa den tolv kilometer långa 
Salvadoritaparicabron i brazilien, som 
förväntas skapa nya möjligheter och 
stark lokal utvecking på ön itaparica. 
bron blir braziliens näst längsta.  

malaWi/moZambiqUe
coWi hjälper till att fastställa landgränser 
när afrikanska Unionen uppdaterar grän
serna i regionen. många lands gränser här 
är fortfarande oklara vilket äventyrar både 
fred och säkerhet. 
 

SaUdiarabien
när färgföretaget Hempel slog upp 
portarna till sin nya fabrik i jeddah, 
Saudiarabien, öppnade man samtidigt 
dörren till den snabbväxande saudiska 
byggmarknaden. coWi var huvudkonsult 
för det omfattande fabriksbygget.

Uganda
entebbe international airport i kampala 
räcker inte längre till i den kraftfulla tillväxt 
som präglar östra afrika. coWis 
flygplatsexperter bidrar när flygplatsen 
rustas upp och byggs ut för framtiden. 

USa
världens längsta flytande bro, Sr520 över lake 
Washington, förbinder Seattle och andra stora 
städer österut. med sina 50 år, och 115 000 
bilpassager dagligen, behöver bron nu repareras. 
coWi har konstruerat en gigantisk sänkkista, från 
vilken reparationsarbetena kan ske.

tUrkiet
i mars nåddes en viktig milstolpe i det 
coWidesignade broprojektet vid izmit, 
då två 40 000 ton tunga fundament till de 
båda brotornen sänktes i position. turkiets 
premiärminister närvarade och framhöll 
brons viktiga roll för landet. 
 

världen rUnt
från broar till färgfabriker, flygplatser och landsgränser. coWi jobbar världen 
över med fantasieggande projekt av hög dignitet. 

checka in pÅ FLYget –  
på bara 12 SekUnder

norGe



här kör  
biLarna 
sjäLva
intresset var enormt när astaZero, världens första testanläggning för 
 aktiva säkerhetssystem i fordon, slog upp portarna i augusti. coWi,
som ritat anläggningen, var på plats bland politiker och näringslivs toppar.

AstaZero, eller Active Safety Test Area som 
det stavas ut, är inget vanligt litet labb, utan 
en mindre stad, där bland annat Volvos nya 

robotbilar ska övningsköra. Intresset är stort både i 
Sverige och utomlands. Invigningen den 21 augusti 
samlade journalister från ett 20tal länder. Betydelsen 
underströks ytterligare av näringsminister Annie 
Lööfs statssekreterare Håkan Ekengrens närvaro. 

– Det här är ett utmärkt exempel på hur sta
ten och näringslivet kan samverka för att skapa 
förutsättningar för världsledande forskning och 
innovation i Sverige. Detta är stort för Västsverige, 
för fordonsindustrin, men även för Sveriges position 
som ledande forskningsnation, säger han.

COWI fanns på plats. För även om framtidens 
bilar är självkörande, har byggandet inte varit det. 
Och hela den byggtekniskt krävande anläggningen, 
från kulisstad till 4filiga motorvägar, baseras på 
COWIs ritningar och byggunderlag.

– Infrastrukturprojekt har normalt ganska långa 
ledtider. Här var det direkt från vår projektering ut 
i produktion vilket vi tycker är inspirerande. Det 
har gått jättebra, som projektörer är vi stolta över 
att stå här och få se det vi ritat bli verklighet, säger 
Christer Niland, avdelningschef för infrateknik på 
COWIs division Infrastruktur.

Självkörande bilar är roligt, häftigt och skapar en 
ny förarmiljö. Men, säkerheten framför allt. Därav 
Zero i namnet. 

– AstaZero är till för att utveckla och testa fram
tidens system och infrastruktur för alla trafikslag 
och alla trafiksituationer. När nu anläggningen står 
klar innebär det att vi tagit ett avgörande steg mot 
visionen om noll skadade och döda i trafiken, säger 
Pether Wallin, VD på AstaZero. ■

vill dU veta mer?
christer niland, crni@cowi.se 

aStaZero i Siffror 

total yta: 2 000 000 kvadratmeter

vägbelagd yta: 250 000 kvadratmeter

Landsvägssträcka: 5,7 km

motorväg inklusive accelerationssträcka: 1 km

antal kvarter i stadsmiljön: 4, ytterligare 5 planeras  

antal verkstadsplatser: 10 för personbilar och två för lastbilar med släp.

antal kontrollrum: 3

kostnad för byggnation: 502,5 miljoner kronor
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inom kort får alla shoppingsugna skandinaver ett 
nytt, fantasieggande besöksmål. Hösten 2015 öpp
nar nordens största galleria – mall of Scandinavia. 
en turistmagnet av format, med 250 butiker och 
 restauranger. i tillägg skapas nordens största och 
mest avancerade biograf, mitt i den nya arena
staden i Solna.

nordens 
största 
SHoppingdeStination 
tar form

visualisering: Unibailrodamco/
Wingårdhs arkitektkontor
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Bekväma skor rekommenderas för besökaren. 
Ytan motsvarar 42 fotbollsplaner. Med de 
dimensionerna kvalar Mall of Scandinavia 

lätt in som Nordens största köpcentrum, och just 
nu också som ett av Sveriges största byggprojekt. 

COWIs erfarenhet av stora köpcenter och kom
plex byggnation tas tillvara även i detta gigantiska 
projekt, som byggs för franska börsjätten Unibail
Rodamco. 

Ordet köpcentrum är möjligen ett vanvördigt 
uttryck i sammanhanget. Hos UnibailRodamco 
pratar man hellre om en shoppingdestination:

– Vi vill något mer med Mall of Scandinavia. 
Människor ska stanna längre, göra fler saker, få en 

upplevelse. Därför är mat och underhållning lika 
viktiga inslag som butiker i konceptet, berättar 
Jonatan Carlring, Senior Development Manager 
hos UnibailRodamco.

tHe beSt of tHe beSt
Men just nu handlar det vare sig om shopping, 

mat eller upplevelser här i Solna, utan om logistik, 
avancerad planering och en oerhört komplex 
byggutmaning, som går mot sin grande finale inför 
öppningsdagen om knappt ett år. Allt som rör Mall 
of Scandinavia är väldigt stort – precis som utma
ningarna för ägare, entreprenörer och hyresgäster. 

Siffrorna är närmast svårbegripliga: 4 000 
pplatser. 100 000 kvadratmeter butiksyta. Hela       
300 000 kvadratmeter total yta i sju plan. En biograf 
som blir Nordens allra största och bland annat 
hyser Sveriges enda IMAXsalong för kommersiell 
biofilm. Dessutom ett restaurangkluster som blir 
Stockholms största, och som kan mäta sig med 
innerstaden både i utbud och bredd. 

Och inom 90 minuters resavstånd bor en tredje
del av Sveriges befolkning. 

bion ett ankare
Först ut att teckna sig för ett hyreskontrakt, 

modell större, i Mall of Scandinavia var SF Bio. Den 
magnifika nya biograf som nu tar form sätter stan
darden för hela konceptet i Mall of Scandinavia. 

Med sin placering i det nordöstra hörnet, granne 
med entrén från Friends Arena, är SF Bio en av de 
så kallade ankarhyresgästerna, de extra intressanta 
dragplåster som ska locka publik från när och 
 fjärran. Och nya Filmstaden Scandinavia, som den 
nya bioattraktionen ska heta, blir het – ett flagg
skepp bland SF Bios biografer, alla kategorier.

– Dels slår SF Bio till med Sveriges första IMAX
salong för kommersiell biofilm, med Sveriges 
största bioduk, bara det en unik upplevelse. Dels 
blir själva omfattningen, där man kan ta emot nära 
tvåtusen besökare, helt enorm. Sedan ser vi också 
red carpet events och premiärer i kristallkulan, 
konstaterar Jonatan Carlring med en synnerligen 
belåten ton.  

exklUSivt ocH extremt
Så – femton salonger är grundkonceptet. Upp 

emot 2 000 besökare. Och en stor flexibilitet i utbud 
och karaktär på bioupplevelsen. Något för alla, helt 
enkelt. 

Egentligen handlar det om två biografer i en, 
berättar SF Bios utvecklingschef Måns Engquist. 
Den ena biografdelen kallas Exclusive. Här finns 
fyra mindre salonger samlade kring en lounge och 
restaurang. Sittningen är bekväm med komfortabla 
läderfåtöljer och egna bord. Här leker man med 
tanken på egna butlers till de exklusiva logerna, 
kanske med egen dörr från restaurangen – men det 
är än så länge bara på idéstadiet.

Biograf nummer två har fått rubriken 
Extreme, här ligger alla storfilmssalongerna. 
Huvudattraktionen är förstås IMAXsalongen och 
Sveriges största bioduk. 

– Att se en IMAXfilm är verkligen en helt ny 
dimension, säger Måns Engquist.

– Siktvinklarna är utformade på ett alldeles 
speciellt sätt som gör den visuella upplevelsen stark. 
Men så har vi också högtalarna placerade på ett 
icketraditionellt sätt, en särskilt utformad salong 
och all möjlig specialteknik, som tillsammans ger 
en oöverträffad totalupplevelse.  

coWi lägger grUnden
COWIs Susan Silverberg är den som för Unibail

Rodamcos räkning jobbat med konstruktions
projekteringen av SF Bios nya flaggskepp. Ett 
mycket intensivt projekt där särskilt lösningarna för 
den stora IMAXbiografen varit en utmaning.

– Det har inte byggts så många IMAX så det är 
svårt att finna byggreferenser, säger hon.

– Sedan är det ju mycket just kring IMAX som 
är hemligt och hyschhysch, så det har varit en del 
informationsglapp i tidiga skeden, innan vi fått 
reda på det vi behöver. Men hela biografprojektet är 
ett väldigt speciellt koncept som det är fantastiskt 
roligt att få vara en del av.

”Vi vill något mer med Mall of 
Scandinavia. Människor ska 
stanna längre, göra fler saker, få 
en upplevelse. Därför är mat och 
underhållning lika viktiga inslag 
som butiker i konceptet. 
                                                         jonatan carlring, Unibailrodamco ”Samtliga avtalsparter måste 

jobba i samma tidplan och 
mot samma mål. Det är 
 oundvikligt att man tassar i 
varandras områden ibland, så 
man bara måste samarbeta.
                                                                Susan Silverberg, coWi

redo för röda mattan. jonatan carlring 
från Unibailrodamco och Susan 
Silverberg från coWi jobbar med fram
tidens bioteknik i Sfs nya flaggskepp 
filmstaden Scandinavia. Helt nya 
bioupplevelser väntar besökarna, 
intygar de.
bild: björn nordström

bild: björn nordström
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fakta filmStaden Scandinavia:
› total yta 9 108 m²

› två biografer – extreme med elva salonger och 
exclusive med fyra

› Sveriges första kommersiella imaxsalong med 
486 platser

› immersive sound

› exclusivesalongerna har extra breda läderfåtöljer 
med egna bord; i anslutning finns en restaurang 
för 75 sittande gäster samt en bar

▶



en bio utöver det vanliga. Sfs nya filmstaden Scandinavia blir 
en upplevelse av ett helt nytt slag. Här serveras allt från exklusiva 
filmer för en kräsen publik, till årets storfilmer i imaxformat för 500 
besökare. allt i en gnistrande miljö med restauranger och foajéer i 
flera plan. entré från vindtorget i shoppinggallerians östra del.  
visualisering: Wingårdhs arkitektkontor/Unibailrodamco

fakta mall of Scandinavia:
› 250 butiker, många av dem flaggskeppsbutiker

› 100 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta

› 300 000 kvadratmeter total yta i sju plan

› 4 000 parkeringsplatser

› Sju minuters restid från Stockholm city

› direktaccess till friends arena och quality Hotel 
friends 

i det nya område i Solna som kallas arenastaden 
håller dessutom 450 000 kvadratmeter kontor och 
2 000 nya lägenheter på att uppföras. Här finns 
också friends arena som kan ta emot 65 000 
personer vid sportevenemang, events eller konfe
renser och quality Hotel friends, som har totalt 400 
hotellrum att hyra ut.
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förberett för SlUtfiniSHen
Susan Silverbergs och COWIs del av projektet 

är både projekteringsledning och konstruktion, 
inför överlämning av lokalen till hyresgästen. 
Grunden ska vara lagd för alla installationer, toa
letter, kök och hygienutrymmen ska vara färdig
projekterade, el, tele, larm och audio förberett, 
akustikfrågorna hanterade och utrymningsvä
garna klara. SF Bio tar sedan via egna konsulter 
över detaljplaneringen av design, inredning, ljus, 
ljud och miljö.

Kommuikationen med de många aktörerna 
som är involverade är en utmaning i sig, konstate
rar Susan Silverberg:

– Det ställer stora krav på processtyrningen. Allt 
sker parallellt, Peab som är totalentreprenör bygger 
stommen, vi gör hyresgästanpassningarna tillsam
mans med våra underkonsulter och sedan kommer 
SF Bio och deras egna entreprenörer och tar vid. 
Alla ska veta vad som pågår och samtliga avtalspar
ter måste jobba i samma tidplan och mot samma 
mål. Det är oundvikligt att man tassar i varandras 
områden ibland, så man bara måste samarbeta.

eventklUSter tar form
Jonatan Carlring framhåller också de tekniska 

utmaningarna som kommer med omfattningen 
av lokalerna och de särskilda krav på bland an
nat ljud och akustik som biografverksamheten 
medför:

– För bion handlar det om en stor volym med 
väldiga takhöjder, det är en svårighet i sig. I de 
olika salongerna ska filmer kunna visas på hög 
volym utan överhörning och dessutom omges 
ju hela biokomplexet av shoppingcentret. Det 
blir oerhört många människor i rörelse så även 
säkerhet och utrymning är väsentliga utmaningar 
att möta. Sammantaget ställer det stora krav på 
organisation och kompetens.  

För Jonatan Carlring är Filmstaden 
Scandinavia en central del av både Mall of 
Scandinavia och hela Arenastaden. Nivån på 
anläggningen visar exakt vad UnibailRodamco 
vill åstadkomma med sin flaggskeppssatsning – 
och närheten till Friends Arena liksom utbudet 
av restauranger och hotellfaciliteter skapar ett 
eventkluster av mycket stort format, anser han.

– Sedan är det givetvis fantastiskt att få vara 
med och jobba med så många kompetenta, 
drivna, entusiastiska och engagerade människor 
i ett projekt av det här slaget! Det är en otroligt 
spännande resa, med nya inslag varje dag. ■

vill dU veta mer?
Susan Silverberg, snsg@cowi.se
gabriella jonsson, gajo@aec.se
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gabriella Samordnar 
cad/bim 

i en helt annan del av gigantprojektet kring mall of 
Scandinavia jobbar gabriella jonsson från aec, ett 
av coWis dotterbolag. Hennes uppgift är att hantera 
cad/bimsamordningen i totalentreprenören peabs 
byggprojekt – en mycket specifik uppgift som syftar 
till att hålla koll på metodik, ordning, flöden och 
samordning av projektörernas modeller.
– mall of Scandinavia är ett av de roligaste projekten 
hittills i mitt yrkesliv, konstaterar hon.
– Stora projekt har jag upplevt tidigare. men här är 
jag med på plats, på heltid mitt i projekteringlednings
teamet. det är en extra dimension. 

Stöttning ocH kontroll
cad/bimsamordning handlar i grunden om att ta 
kontrollen över informationen. att se till att både be
ställare och projektörer får den stöttning de behöver 
och att cad/bimsamordningen ger möjlighet att 
styra mot det mål som beställaren satt upp. 
på mall of Scandinavia har man, på grund av projek
tets oerhörda storlek, delat upp arbetet i åtta block, 
som projekteras var för sig. det innebär i praktiken att 
det är åtta stora projekt som ska samordnas parallellt. 
projekteringsledaren för respektive block ska servas 
med information, och representanterna för var och en 
av de tiotalet byggdiscipliner som ingår i varje block, 
ska också ha hjälp och stöd.
– jag letar hela tiden efter förbättringar och smarta 
genvägar och ser till att kommunikation, information 
och processer flyter på så smidigt som möjligt. det är 
en väldigt positiv roll, säger gabriella jonsson.

dagS för HyreSgäSterna
Utanför fönstren på det sjudande projekterings
kontoret kan gabriella jonsson varje dag se galleria
bygget skrida framåt. Hela det stora byggteamet 
känner pressen – det är en tuff uppgift att färdigställa 
mall of Scandinavia. projekteringsprocessen har 
nu kommit till hyresgästerna där bimmodellerna 
successivt levereras till respektive verksamhet. 
250 hyresgäster ska nu in i projektet och ta hand 
om tillsammans 100 000 kvadratmeter butiksyta, 
som hösten 2015 står redo att slå upp portarna 
för tiotusentals besökare – allt i en av de häftigaste 
shoppinggallerior som europa skådat. 
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anne 
gÅr
på djUpet med jobbet

HögteknologiSk Utmaning
Uppgiften som kunden, djuphavsentreprenören 

Subsea 7, fått av gasfältets ägare är vardagsmat inom 
offshoreindustrin, men en högteknologisk utmaning 
likafullt. Flödet från en nyfunnen gaskälla ska anslutas 
till den stora huvudpipeline, som leder gasen från 
Ormen Langefältet och vidare de 120 kilometrarna till 
norska fastlandet.   

Till skillnad från traditionella oljefält, finns inga 
plattformar vid Ormen Lange. Havsytan är obruten – 
gasen utvinns ur noder på havsbottnen, som kopplas 
samman och ansluts till en pipeline. Det är en sådan ny 
anslutning, tolv kilometer lång, som teamet ombord på 
Normand Subsea ska lägga ut. 

Svåra geologiSka förHållanden
En gasledning måste ha stöd. Den kan inte dras rakt 

över bottnen, utan läggs ut i noga beräknade bågar runt 
 hindrande ryggåsar och stenblock. För att inte ledningen 
ska gnaga mot dessa hinder, och för att motstå krafter från 
havsströmmar och från tyngden av själva ledningen, lägger 
man ut så kallade turnpoints som stöd. 

Traditionellt används turnpoints av betong. De 
har en gjuten bottenplatta och ställs ned och säkras 
på bottnen. På den här platsen har man dock särskilt 
svåra geologiska förhållanden att tampas med, och den 
vanliga tekniken är inte optimal: 

– Bottnen här är kuperad och består av flera olika 
material, bland annat två helt olika sorters lera. En  som 
är så tunn att den inte bär på ytan, och en mycket fastare 
moränlera. Därför har vi jobbat med turnpoints i stål. De 
saknar bottenplatta och sjunker ned i mjuka bottnar av sin 
egen vikt, berättar Anne Rosborg. 

Med en lättad suck kan 80mannateamet ombord 
på Normand Subsea – med Anne Rosborg i spetsen – 
konstatera att den nya lösningen fungerar precis enligt 
planerna. En ROV – en fjärrstyrd miniubåt som både 
sänder bilder och fungerar som ”händer” för besätt
ningen – följer turnpointen när den når havsbottnen och 
sakta sjunker ned. 

– Den uppträdde precis som vi beräknat. Det var 
mycket lyckat, säger Anne Rosborg. ■

32    infraStrUktUr    geologi    djUpHavSanläggning

På kundens önskan har Anne Rosborg, geotek
niker från COWIs Århuskontor i Danmark, 
följt med ombord för att följa arbetet med den 

nya tekniken på plats. Det är en ovanlig situation. För 
att kunna klara de tuffa förhållandena ute på havet, 
har hon bland annat fått genomgå en avancerad 
säkerhetsutbildning. Nu har hon hög puls:

– Tillsammans med kundens egna geotekniska 
experter har vi från COWI utvecklat den här nya 
lösningen. Vi har beräknat, kalkylerat och kontrol
lerat, allt är genomgånget in i minsta detalj. Men teori 
och praktik är ändå två skilda saker när man arbetar 
på 900 meters djup, konstaterar hon.

det är 900 meter till botten. Här, 
mitt ute på norska Havet vid Shells 
gasfält ormen lange, är fartyget 
äntligen i position. den första av 36 
turnpoints för en ny gasledning är 
på väg ned i djupet. anne rosborg 
från coWi håller andan.

vill dU veta mer?
anne rosborg, anrs@cowi.dk



vill dU veta mer?
kenth arvidsson, keav@cowi.se 

kenth arvidsson, till vänster, från 
coWi och preems erik Holmberg
har jobbat många år tillsammans.
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 – Vi följer en noga inarbetad projektprocess med 
sju faser. Projekten kan vara sinsemellan mycket olika 
både till storlek och karaktär, så vi behöver ha tillgång 
till många olika slags specialister. COWIs medverkan 
vitaliserar verksamheten och vi anlitar nästan alla 
discipliner. Även konsulter från byggsidan och be
räkningsspecialister kommer in när vi har mark och 
anläggningsprojekt igång. De stärker kompetensen i 
de stora och avancerade projekt vi driver.

Unik långSiktigHet
Styrgruppsmötena – fyra om året och med 

uppföljande möten däremellan – är grunden för 
projektarbetet och planeringen. Här är COWI 
med från början. Mötena avhandlar projekt, 
bemanning, personal och kommande behov. 
Statusuppdateringar görs och Preems tre grupp
chefer – två från Lysekil och en från Göteborg 
– specificerar vilka kompetenser de behöver i 
pågående och kommande projekt. 

Kenth Arvidsson, chef för division Industri inom 
COWI, ser stora fördelar med samarbetsformen:

– Långsiktigheten i Preems förhållningssätt gör 
vår del av arbetet oerhört spännande, vi får verk
ligen ta steget över tröskeln och komma in på ett 
unikt sätt i verksamheten. Framförhållningen blir 
väldigt bra. Vi skapar en flexibel lösning, där vi från 
COWI kan bidra med specialister och resurskon
sulter, i stora som små projekt, allt efter behov. Att 
jobba så ger stora mervärden, anser han. 

världSrekord i förnybart
Med två av Sveriges stora raffinaderier är Preem 

en tung spelare i den svenska drivmedelsindustrin. 
Vid raffinaderierna i Lysekil och Göteborg om
vandlas årligen cirka 18 miljoner ton råolja till allt 
från diesel och eldningsolja till bensin, flygbränsle 

Ett tydligt samarbetsavtal. Gemensamma 
styrgruppsmöten. Inhyrd projektledning 
och flexibel bemanning i rader av projekt. 

COWI är mer än en leverantör till Preemraff; man 
är en partner.

– Det är så vi vill ha det, förklarar Erik 
Holmberg, chef för projektavdelningen på 
Preemraff.

– Vi vill ha få men kompletta konsulter, som kan 
vår verksamhet och som har en viss kritisk massa 
både vad gäller storlek och kompetensbredd. Då 
kan samarbetet bli mycket fruktbart.

och gas. Även om oljan fortfarande dominerar som 
råvara, har det gröna tänket slagit igenom med full 
kraft. Inom Preem pågår intensiva utvecklingspro
jekt, som ska ge successivt högre andel förnybar 
råvara i både diesel och bensin. 

Preems dieselkvalitet ACP Evolution Diesel har 
redan världens högsta andel av förnybar inbland
ning, 35 procent. Produkten som blandas in är 
framställd av så kallad tallolja, som i sin tur utvinns 
ur en restprodukt från massabruken. 

Snart ännU grönare
Vid raffinaderiet i Göteborg är ett omfattande 

projekt på gång, som inom ett år ska försörja 
bolaget med ytterligare egenproducerad biodiesel. 
För Erik Holmberg och COWI är ISOGHT, som 
den nya anläggningen kallas, just nu ett av de större 
projekten vid Preemraff Göteborg. Enbart detta 
projekt sysselsätter 35 COWIkonsulter. 

För Preem kommer den nya anläggningen att 
göra spelplanen ännu grönare:

– Gröna produkter är en stor och viktig trend 
som accentueras allt mer. Där har COWI mycket 
kunskap – och där ligger vi inom Preem i front
linjen, säger Erik Holmberg. ■

fyra veckor, tjUgo projekt
När 360° hälsar på vid raffinaderiet i Göteborg 

är aktiviteten intensiv. Ett så kallat mindre anlägg
ningsstopp förbereds; fyra veckor då underhåll, 
besiktningar, uppdateringar och installationer av 
nya anslutningar ska genomföras – totalt 20 olika 
delprojekt. COWI projektleder och samordnar 
arbetet, som även omfattar externa specialister. 

För Erik Holmberg är dock de projekt som ingår 
i stoppet bara en delmängd av pågående projekt:

– Inom Preemraff har vi ständigt cirka 600 in
vesteringsprojekt igång parallellt, konstaterar han.

bra kemi
för preemraff  
ocH coWi
miljöansvar, kompetensbredd och erfarenhet är viktiga ledord när 
preem väljer konsulter. Hos preemraff utvecklas morgondagens 
drivmedel med tydliga gröna förtecken. i de ständigt pågående 
 utvecklingsprojekten har samarbetet med coWi intensifierats.
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Hälsa, helhet och hållbarhet. Så kan en en
kel programförklaring se ut för ängelholms 
nya stolthet rönnebadet. Här, i en rofylld 
parkmiljö med närhet till den slingrande 
rönneån, projekterar coWi just nu för ett 
badhus långt utöver det vanliga.  

rönnebadet – 
ett badHUS 
Utöver det vanliga 

Det är inne med bad. Varje stad med 
självaktning ser idag till att bygga 
om sina badanläggningar för att 

motsvara marknadens krav, eller bygga nya 
spännande upplevelsebad. En 25meters
bassäng under tak är inte längre nog – dagens 
badhus ska rymma både äventyr, rekreation 
och hälsa. 

För Rönnebadet i Ängelholm gäller ännu 
högre ambitionsnivåer. Badet ska vara lika 
inspirerande och användbart vare sig man 
arrangerar stortävling på internationell nivå, 
lär sig simma, äventyrsbadar, tränar eller 
söker lugn och kontemplation i spa eller 
hamam. Utöver det, ska även den som skadat 
sig eller varit sjuk få möjlighet att känna sig 
som fisken i vattnet, genom en unik anlägg
ning för rehabilitering och återhämtning. 

Kort sagt – Rönnebadet ska bli ett hälso
hus, präglat av vatten. En lyxig oas, en plats 
för träning och förströelse, en vårdbyggnad 
och en häftig lekplats i samma förpackning. 

avgörande för allt liv
KunskapsPorten, som är byggherre, har 

redan från början kopplat badet till lärande 
om vatten – ett pedagogiskt inslag som 
tilltalar Staffan Nordén, projektledare för 
Ängelholms nya landmärke:

– Vatten är avgörande för hela mänsklig
heten och för allt liv, det är den bärande tan
ken i det här projektet. Ett antal illustrationer 
av betydelsen av vatten kommer att möta 
besökaren; just nu funderar vi tillsammans 
med arkitekten på hur det lämpligast ska 
utformas. Vi vill gärna knyta an till Rönneån 
som flyter förbi utanför fönstren och även 
hylla badtraditionen här i Skälderviken, 
säger Staffan Nordén.

visualisering: åWl arkitekter

▶



vill dU veta mer?
christian appelgren, chap@cowi.se 
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nära Samarbete
Ansvarig för samtliga specialisttjänster, där 

också den eventuella miljöklassningen ingår, är 
COWIs energispecialist Jennie Ekbom. Hon är sär
skilt nöjd med det positiva samarbete som präglar 
projekteringsgruppen, med alla dess olika experter.

– Redan från början bestämde vi oss för att vara 
raka och ärliga mot varandra. Varje beslut som 
någon av våra specialister tar, påverkar ju andra 
delar av projektet; dessutom finns det många små, 
specifika problem som kräver disciplinöverskri
dande åtgärder. Därför lyfter vi även de minsta 
frågor och funderingar tidigt, och stämmer ständigt 
av mot kraven i projektet. Idag har vi en engagerad 
och stolt projektgrupp med en ovanligt stark känsla 
av samarbete, säger hon.

I detta får hon omedelbart medhåll av Staffan 
Nordén på KunskapsPorten, som tycker att teamet 
präglas av entusiasm och lösningsfokus:

– Det speciella med badhus är ju att det egentli
gen inte finns några besvärligare projekt man kan 

ge sig in på. För oss flyter samarbetet väldigt bra 
både med entreprenad och konsulter, en oerhört 
viktig förutsättning när man vill åstadkomma nå
got positivt i ett projekt med tuffa förutsättningar, 
säger han.  

en del av HälSoStaden
Rönnebadet ingår i sin tur i en ännu större 

vision, framhåller Staffan Nordén. Badet blir 
nämligen en väsentlig del av det som Ängelholms 
kommun kallar Hälsostaden – en satsning på att 
samla och utveckla stadens sjukhusområde på 
en och samma plats, med hållbara förtecken och 
integration av många olika verksamheter. 

Region Skåne, Peab och Wihlborgs har gemen
samt bildat fastighetsbolaget Hälsostaden, som 
inom kort sätter spaden i jorden. Verksamheten 
ska koncentreras till det norra sjukhusområdet. 
Nya vårdfastigheter byggs upp i anslutning till både 
sjukhuset och Rönnebadet, och samtliga verksam
heter får parken och ån som gemensamt nav. 

Badhuset blir en unik tillgång i Hälsostaden, där 
friskvården får stå i fokus, tycker Staffan Nordén:

– Hälsostaden är en ovanligt tydlig satsning på 
hållbar stadsutveckling där man verkligen tänkt 
igenom hur olika inslag ska komplettera varandra. 
Rehabsatsningen vid badet med entré direkt från 
sjukhuset är en sådan aspekt, menar han.

Hösten 2016 ska nya Rönnebadet invigas, enligt 
planerna. Ytterligare något år senare ska hela 
Hälsostaden stå klar för Ängelholmsborna. Staffan 
Nordén är entusiastisk:

– För KunskapsPorten är det här en unik möj
lighet. Att få förverkliga det här spännande huset 
med dess många verksamheter, i samspel med 
kommunen, Hälsostaden, arkitekterna hos ÅWL, 
Peab och COWI, för Ängelholmsbornas bästa – det 
är en fantastisk resa, helt enkelt. ■

”Egentligen finns det inga 
besvärligare projekt att ge 
sig in på än badhus. För 
oss flyter samarbetet väl
digt bra, en förutsättning 
för att lyckas.”
                                Staffan nordén, kunskapsporten.

komplext byggprojekt
Och visst är vatten både hälsobefrämjande 

och livgivande. Men för själva byggnaden råder 
snarast det omvända förhållandet. Kombinationen 
av vatten och värme i ett badhus ger en fuktig och 
kraftigt korrosiv miljö, som går hårt åt byggnaden 
och innebär stora utmaningar. Också frågorna 
om energianvändning och drift kräver kraftfulla 
lösningar. Om man som KunskapsPorten dessutom 
strävar efter en byggnad med hållbara förtecken, 
har man ett omfattande beting att adressera. 

Många byggföretag och konsulter väljer att 
helt tacka nej till badhusbyggande. Rönnebadets 
totalentreprenör Peab vågar dock, med starkt stöd 
av specialisterna inom COWI: 

– Det är mycket angenämt att få förtroendet 
att driva ett uppdrag som Rönnebadet; samtidigt 
innebär det ett stort ansvar att leverera den här 
unika anläggningen utifrån de förutsättningar och 
utmaningar som badhusbyggande medför, säger 
Christian Appelgren, uppdragsledare för COWI, 
samt projekteringsledare för projektet.  

360graderSlöSningar
Som projekteringsledare ansvarar Christian 

Appelgren för helheten, både gentemot entre
prenören Peab och KunskapsPorten. Det är han 
som håller i taktpinnen när utmaningarna ska 
samordnas: 

– I Rönnebadet har vi ovanligt många discipli
ner från COWI representerade. Utöver projekte
ringsledning och konstruktion ansvarar vi också 
för samtliga specialisttjänster. Det ger oss en unik 
möjlighet att visa vad vi menar med 360graders
lösningar, där vi handplockar kompetens för att 
erbjuda koncernens samlade kunskap i tekniskt 
komplexa uppdrag, säger Christian Appelgren. 
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Tre konstgjorda öar ska ge Bergen på norska Vestlandet 
en helt ny stadsdel. Nyligen avgjordes designtävlingen som 
ska ge Norges andra stad 1 600 nya attraktiva lägenheter. 
COWI är med i det vinnande teamet, som hämtat inspira
tionen från Venedig.

Som så många andra nordiska storstäder, lider Bergen 
av växtvärk. Både bostäder och kontor är en bristvara när 
staden expanderar.

Men stadsutveckling och bostadsbyggande är ingen 
helt enkel uppgift i den branta fjällmiljö som präglar 
Bergen. I jakten på lämpliga områden att exploatera 
utlystes därför en arkitekttävling om det gamla varvs
området i Laksevåg i väster. En ny och spännande 
stadsdel i tiden, var målet.  

I juni avgjordes tävlingen. Juryn föll för ett förslag 
från Oslobaserade arkitektbyrån Nordic Office of 
Architecture, som tillsammans med COWI och 
stadsutvecklingsföretaget SLA bidragit med ett fan
tasieggande projektförslag. I centrum för uppmärk
samheten står tre konstgjorda öar, som förvandlar 
området till ett Venedig i miniatyr med kanaler, 
broar och attraktiva havsnära bostadsmiljöer.

– Hela projektet präglas av nytänkande samti
digt som hållbarhet och helhetssyn är grunden. 
Varvets gamla torrdocka och verkstäder behålls 
för att påminna om tradition och historia, med
an de tre konstgjorda öarna tillkommer med 
moderna bostäder och innovativa, spännande 
miljöer, säger Erik Rigstad, utvecklingschef 
inom COWI Norges Divisjon Bygninger.

De omtalade öarna, som kommer att 
rymma 1 600 nya lägenheter, anläggs med 
hjälp av sten från tunnelprojekt på andra håll 
i staden. Planeringen har även inspirerats av 
tankarna i konceptet Cradletocradle, en 
modell som utgår ifrån en så kallad cirkulär 
ekonomi utan utsläpp.

– Projektet är både visionärt och ambi
tiöst och kommer att prägla Bergen under 
generationer framöver, konstaterar Erik 
Rigstad.

vill dU veta mer?
erik rigstad, eri@cowi.no 

bergen blir 
ett nordiSkt  
venedig
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