
En konsults roll och 
möjligheter i 
samverkansprojekt 
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Nordens ledande konsultföretag inom teknik, 
miljö och arkitektur med stark lokal närvaro 

Norge: 
1,200 

Finland: 
2,000  

Sverige: 
5,000  

Centraleuropa: 
800  

Markets and number of employees 

Marknadsandelar 

SVERIGE 

14% 
NORGE 

10% 
FINLAND 

10% 

• #1 i Norden 

• Top 8 i Europa 

• 9.000 medarbetare 

• Nettoomsättning 9 miljarder SEK 



• 17,000 kunder  
• 42,000 uppdrag per år 

 

Sweco 

Kunder 

Swecos affärsmodell grundar sig på kundfokus och 
enkelhet:  
Att skapa hållbart värde genom professionella 
konsulttjänster 
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• 500st anställda 
 

• 90 st i region norr i 
Kiruna, Boden, Luleå, Skellefteå 
och Umeå 
 

• Cirka 40st på drift och underhåll 
• Luleå, Stockholm och Malmö 



Samverkansprojekt en plattform med 
möjligheter 

• Unik möjlighet att diskutera 
behov och hitta lösningar med 
branschen 
 

• Utveckling av underhållet 
tillsammans med branschen 
 

• Ökad kunskap om branschen 
 

• Kompetensutveckling 
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Swecos roll som konsult 
• Utvecklats med projektet från 2012 

 

• Resurs och kompetens i projekten 
 

• Från data till användning, enkla 
åtgärder för att förbättra 
tillgängligheten m.m. 
 

• En del av kedjan mellan forskning, 
beställare och entreprenör; 
Var finns affären? 
 

• Bredd och kompetens som ger 
möjlighet till nya lösningar 
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Satellitövervakning av 
infrastruktur 

Dammar 
 
 
 
 
 

Järnväg 
 



Kontinuerlig tillståndsövervakning  
• Damill, Sweco och LKAB 
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Spårväxelprojekt 

• Ökat utnyttjande av data och 
analyser för spårväxelunderhåll 
• Sweco, Infranord och Vossloh 

 
 

• Vinterförberedelse och test av 
isolering för spårväxlar  
• Trafikverket, VR Track och Sweco 
• Test på norra malmbanan 
• Forskning och utvecklingsprojekt 
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Tack för er uppmärksamhet! 
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