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Sweco förvärvar norska TAG Arkitekter  
 
Sweco har slutit avtal om att förvärva TAG Arkitekter och etablerar därmed en 
arkitektverksamhet på den norska marknaden. Samtidigt blir TAG Arkitekter en del av 
Europas ledande leverantör av integrerade tjänster för arkitekt- och 
teknikkonsulttjänster. 

Förvärvet är del av Swecos tillväxtstrategi att etablera en ledande position på alla 
hemmamarknader inom samtliga tjänsteområden där företaget är verksamt. Sweco började som 
ett arkitektbolag år 1958, och har vuxit fram ur övertygelsen om styrkan i att kombinera arkitekt- 
och teknikkonsulttjänster.  

”Jag är mycket glad och stolt över att TAG Arkitekter blir en del av Sweco och att vi nu kan 
erbjuda våra kunder i Norge fullt integrerade tjänster”, säger Åsa Bergman, koncernchef och vd 
på Sweco.  

TAG Arkitekter med 95 medarbetare är främst verksamma inom arkitektur för fastigheter samt 
landskapsarkitektur. Bolaget har kontor i Oslo, Bergen och Trondheim. TAG Arkitekter har haft 
stark tillväxt under de senaste tio åren och hade 2019 en omsättning på 113 MNOK. 

”Med sin prisbelönta formgivning och sitt starka fokus på stadsutveckling är TAG en idealisk 
samarbetspartner när Sweco ska etablera en egen arkitektverksamhet i Norge. Vi är glada att 
TAG nu blir en del av Sweco”, säger Grete Aspelund, affärsområdeschef för Sweco Norge.   

”Det är bara genom att samarbeta mellan olika fackområden som vi kan skapa framtidens 
bostäder och bostadsmiljöer. Vi ser fram emot att bli del av ett av världens största 
kompetenscentra inom hållbar stadsutveckling”, säger Lars Eirik Ulseth, vd för TAG Arkitekter. 

Sweco är en av de ledande aktörerna inom arkitektur i världen med cirka 1 300 arkitekter och 
landskapsarkitekter. Sweco Norge har en omsättning på 2 424 MNOK (2019) med 26 kontor 
och 1 630 anställda.  

För ytterligare information, kontakta: 
 
Peter Hagen, kommunikationschef, Sweco Norge, +47 9916 6270, peter.hagen@sweco.no 
  
Johnny Nylund, presschef Sweco Group, +46 73 773 5189, johnny.nylund@sweco.se 
 
 

Sweco planerar och designar morgondagens samhällen och städer. Vårt arbete skapar hållbara 
byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till elektricitet och rent vatten. Med 17 500 anställda i Europa 
erbjuder vi våra kunder rätt expertis för varje situation. Vi genomför projekt i 70 länder över hela världen 
varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning 
på cirka 20,6 miljarder kronor (1,9 miljarder euro). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. 
www.swecogroup.com 
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