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Sweco förvärvar Årstiderne Arkitekter och skapar det första integrerade 
erbjudandet inom arkitektur och tekniska konsulttjänster i Danmark 
 
Sweco har ingått avtal om att förvärva Årstiderne Arkitekter, en av Danmarks ledande 
arkitektbyråer. Genom detta förvärv kommer Sweco att etablera det första fullt 
integrerade erbjudandet inom arkitektur och tekniska konsulttjänster i Danmark. 
Årstiderne Arkitekter blir därmed en del av Europas ledande konsultföretag inom teknik 
och arkitektur.  
 

- Sweco har en stark historik av tillväxt genom förvärv och detta förvärv ligger i linje med 

vår strategi om att erbjuda helhetslösningar till våra kunder. Samtidigt stärker vi vårt 

europeiska ledarskap. Tillsammans blir vi det första konsultföretaget på den danska 

marknaden med ett fullt integrerat erbjudande för arkitektur och tekniska konsulttjänster. 

Årstiderne Arkitekter och Sweco Danmark kompletterar varandra perfekt och vi ser fram 

emot att integrera verksamheterna och möta kundernas efterfrågan med ett erbjudande 

som få andra kan tillhandahålla, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef Sweco.  

Sweco och Årstiderne Arkitekter delar en kundfokuserad kultur och har en gemensam 
övertygelse om att arkitektur spelar en nyckelroll när framtidens samhällen och städer utformas. 
Förvärvet stämmer överens med Swecos vision att bli Europas mest respekterade 
kunskapsföretag inom arkitektur och teknik. Det ligger också i linje med Swecos strategi att 
erbjuda ett marknadsledande helhetserbjudande av professionella tjänster för den urbana miljön 
på alla Swecos nordeuropeiska huvudmarknader. Sweco är Europas ledande konsultföretag 
inom teknik och arkitektur, med över 15 000 experter. Sweco är också Europas ledande 
arkitektbyrå som tillsammans med Årstiderne Arkitekter kommer att bestå av fler än 1 200 
arkitekter. 
 

- Våra kunder efterfrågar i allt högre grad helhetslösningar inom teknik och arkitektur, 

något vi genom detta förvärv kan erbjuda. Årstiderne Arkitekter har med sin 30 åriga 

erfarenhet byggt upp ett starkt erbjudande samt en välansedd och framgångsrik 

verksamhet. Detta förvärv ligger i linje med vår ambitiösa tillväxtplan på den danska 

marknaden. Tillsammans kan vi fortsätta att växa verksamheten och skapa ytterligare 

värde för kunderna genom att erbjuda en hel palett av expertis som ett företag, säger 

Dariush Rezai, affärsområdeschef, Sweco Danmark.   

Årstiderne Arkitekter har per december 2017 cirka 220 årsanställda. Årstiderne Arkitekter 
intäkter uppgår till DKK 174 miljoner (ca SEK 230 miljoner) och EBITA är DKK 15,4 miljoner (ca 
SEK 20,3 miljoner) på helårsbasis (juli 2016 till och med juni 2017). Värdeskapande förväntas 
genom tillväxt från gemensamma affärsmöjligheter samt kostnadssynergier inom administration. 
 
Årstiderne Arkitekter kommer tillsammans med Swecos 22 danska arkitekter att bilda en ny 
division under affärsområde Sweco Danmark. Den nya divisionen kommer att ledas av 
Årstiderne Arkitekters vd, Torben Klausen, som därmed också blir en del av Sweco Danmarks 
ledningsgrupp. 
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Förvärvet är villkorat av godkännande från danska konkurrensmyndigheten och förväntas 
slutföras under första kvartalet 2018.   
 
 
För ytterligare information kontakta: 
 

Tomas Carlsson, vd och koncernchef, tomas.carlsson@sweco.se, 08-695 66 60  

Dariush Rezai, affärsområdeschef Sweco Denmark, dariush.rezai@sweco.dk, +45 52 14 75 75   

Johanna Nyman, tf presschef Sweco, johanna.nyman@sweco.se, +46 733 42 26 92 

 

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara 
byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi 
erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. 
Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 
16,5 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.  

För ytterligare information, www.swecogroup.com. 
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