
FOKUS PÅ FREMTIDEN
Den fremtid, som for andre kan virke fjern, er i høj grad 
hverdag for Sweco. I øjeblikket arbejder vores rådgivere 
med indretningen af et nyt hospital, som vil tage imod 
patienter om ca. 5 år. I øjeblikket analyserer vores 
ingeniører en ny undergrundsbane, som åbner for passa-
gerer om 10 år. I øjeblikket designer vores arkitekter det, 
der vil blive en livlig, dynamisk bydel om ca. 15 år. 

Det er Swecos ansvar at være et skridt foran. For de fleste 
bliver resultaterne af vores arbejde til virkelighed engang 
i fremtiden. 

HVAD KAN DU FORVENTE?
Du skal have høje forventninger til Sweco. Vi lover at være 
din mest imødekommende og engagerede partner. Det 
skal også være nemt at arbejde sammen med Sweco, og 
vi vil gøre vores yderste for at forstå dine behov bedre end 
nogen anden. Vi sikrer, at du får præcis den ekspertise, 
som situationen kræver. Uanset hvilken udfordring du 
står overfor, kan du regne med, at Sweco løser den. 

YDELSER 
Vores ydelser spænder vidt - fra store vand og energipro-
jekter til effektive og miljørigtige transportløsninger samt 
udvikling af byer og grønne områder. Med en bæredygtig 
tilgang til alle vores ydelser skaber vi fremtidssikrede 
løsninger, der er med til at forbedre den verden, vi lever i.

ORGANISATION
Sweco har 14.500 eksperter fordelt i 14 lande i Europa, og 
leverer dermed det bredeste udbud af ekspertiser inden 
for vores branche. Sweco Danmark tæller 1100 medarbej-
dere og har Dariush Rezai i spidsen som CEO.

SWECO ER EUROPAS FØRENDE VIRKSOMHED INDEN FOR ARKITEKTUR- OG INGENIØR-
RÅDGIVNING. SAMMEN MED VORES KUNDER PLANLÆGGER OG DESIGNER VI FREMTIDENS 
BYER OG SAMFUND. VI RÅDGIVER INDEN FOR VAND, ENERGI, MILJØ, TRANSPORT, BYGGERI, 
INDUSTRI OG IT.

SWECO DANMARK

Sweco planlægger og designer fremtidens byer og samfund. Vores arbejde resulterer i bæredygtige bygninger, effektiv 
infrastruktur og adgang til elektricitet og rent drikkevand. Med 14.500 medarbejdere i Europa kan vi tilbyde vores kunder  
de rette kompetencer til ethvert projekt. Vi løser hvert år opgaver i 70 lande over hele kloden. Sweco er den største 
virksomhed inden for arkitektur- og ingeniørrådgivning i Europa med en omsætning på omkring 15,2 milliarder svenske 
kroner (1,7 milliarder euro). Virksomheden er noteret på NASDAQ Stockholm.
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Sweco Danmark er en del af Sweco Group, der er børsno-
teret på NASDAQ OMX Stockholm AB. Vi er en virksomhed, 
der er økonomisk uafhængig af producenter, leverandører 
og entreprenører. 

I Danmark er Sweco repræsenteret på 12 kontorer rundt 
i hele landet, således vi kan udnytte den lokale tilste-
deværelse overfor vores kunder. Samtidig arbejder vi på 
tværs af både kontorer og landegrænser, da koncernens 
samlede viden med fordel bringes i spil til gavn for dit 
projekt.
 
Du kan trække på Swecos kompetencer indenfor vores tre 
divisioner: 
 
PLANNING & DESIGN
Inden for byggeri dækker Sweco alle klassiske ingeniør-
discipliner samt en lang række specialistområder såsom 
energioptimering og bæredygtighed inklusive certifice-
ring af byggeri, indeklima, bygningsakustik, bygnings-
automatik, brand og avancerede konstruktioner. 

I alle byggeriets faser sætter vi indsatsen omkring 
økonomi helt centralt sammen med visioner for energi- 

optimering, bedre driftsøkonomi med vores Facility 
Management eller aktuel projektøkonomi med vores 
projektledelsesafdeling. 
 
TRANSPORTATION & MOBILITY 
På infrastrukturområdet designer vi transportsystemer, 
som gør hverdagen nemmere - alt fra trafikcentre, alle 
former for veje, jernbaner, undergrundsbaner, broer, 
tunneller, havne og marinaer. På den måde forbedrer vi 
tilgængeligheden i fremtidens samfund og byer.

WATER & ENERGY 
Sidst, men ikke mindst tilbyder vi ekspertiser inden 
for vand, miljø og energi. Vi tager altid hensyn til såvel 
mennesker som natur og tilpasser vores løsninger til 
klimaet i vores arbejde med håndtering, bortskaffelse og 
oprensning af forurening, landbrug, råstoffer, bæredygtig 
byudvikling, naturgenopretning og sørestaurering, VVM, 
elforsyning, forsyningsanlæg, fjernvarme, energibespa-
relser, affaldshåndtering og vind. 
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Swecos hovedmarkeder. Swecos kontorer i Danmark. 


