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Om Projektengagemang 
På PE jobbar över tusen arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister som identifierar möjligheter,  
tar fram visioner och hanterar utmaningar. Tillsammans skapar vi värde för våra kunder – och för samhället  
i stort. Vi finns på över 35 orter och levererar lösningar som fungerar här och nu och för kommande 
generationer. Vi skapar för livet. Läs mer på www.pe.se. 
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Pressmeddelande 2019-04-16 

PE tecknar ramavtal med SFV 
Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang har tecknat ett 
ramavtal med Statens fastighetsverk, SFV, som innebär projekt-, 
projekterings- och byggledning av deras lokaler utomlands.  

Tillsammans med samarbetspartnern Bonorum är PE en av fem aktörer som kommer att vara en del 
av projekt-, projekterings- och byggledningen för SFV:s ambassader, residens, kansli, bostäder för 
utsänd UD-personal samt svenska institutioner utomlands. 

– Vi är väldigt glada över att ha fått det här ramavtalet. Det öppnar upp en ny marknad för oss med 
nya möjligheter och inte minst blir vi en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Många efterfrågar nya 
typer av utmaningar och i och med detta avtal kommer vi att kunna attrahera både nya och 
befintliga medarbetare genom att erbjuda spännande utlandsuppdrag, säger Marie Westerholm, 
Affärsområdeschef Projektledning på PE. 

Ramavtalets uppskattade upphandlingsvärde uppgår till mellan 15-20 miljoner kronor per år och 
avtalet sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning. 

Städerna som omfattas av ramavtalet: 

 Addis Abeba 

 Alger 

 Ankara 

 Athen 

 Belgrad 

 Berlin 

 Bogota 

 Brasilia 

 Bryssel 

 Bukarest 

 Canberra 

 Dar es salaam 

 Gaborone 

 Guatemala 

 Haag 

 Harare 

 Havanna 

 Helsingfors 

 Islamabad 

 Istanbul 

 Jerusalem 

 Kairo 

 Kinshasa 

 Köpenhamn 

 Lima 

 Lissabon 

 London 

 Luanda 

 Lusaka 

 Madrid 

 Mapuot 

 Mariehamn 

 Mexico City 

 Moskva 

 Nairobi 

 New Dehli 

 New York 

 Oslo 

 Ottawa 

 Paris 

 Peking 

 Prag 

 Pretoria 

 Rabat 

 Reykjavik 

 Riga 

 Riyadh 

 Rom 

 Santiago 

 Seoul 

 Singapore 

 Tallinn 

 Teheran 

 Tel Aviv 

 Tokyo 

 Venedig 

 Vilnius 

 Warzawa 

 Washington 

 Wien 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Arvid Linder, PR- & Pressansvarig 
Tel: +46 70 779 58 98 
E-post: arvid.linder@pe.se 

mailto:arvid.linder@pe.se

