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Sweco utvecklar ett ”Silicon Valley” i södra Kina  
 
Sweco har fått i uppdrag att utveckla en ny High-Tech Park på ön Hainan i södra Kina. 
Området blir ett nytt landmärke för Kina och en föregångare inom innovation, hållbar 
design och teknik, som ska attrahera internationella tech-företag. 
 
”Vi är såklart mycket stolta över att få möjlighet till att bidra med vår kompetens inom arkitektur 

och hållbar stadsutveckling i ett uppdrag som kommer påverka väldigt många människor under 

lång tid”, säger Daan Cedergren tf. vd för Sweco Sveriges arkitektverksamhet. 

Sweco vann uppdraget i en internationell tävling och projektet beräknas vara invigt under 2024. 

Swecos arkitekter utformar både planering och landskap, samt ritar alla byggnader inom 

området. Den totala byggnadsytan är 500 000 kvadratmeter. 

”Detta är ett gigantiskt projekt, med extremt höga krav. Att genomföra det mitt under en 

pågående pandemi är en utmaning utöver det vanliga. Våra arkitekter har en integrerad och 

involverande planeringsprocess som ger unika hållbarhetsvärden. Samtidigt lär vi oss hela tiden 

av kinesernas effektivitet och utvecklingsambitioner”, säger Daan Cedergren. 

Uppdraget omfattar förutom en “Future Office Park” även byggnader för forskning och 

utveckling, bostäder, handel, skolor och ett sjukhus. Flera av Swecos kompetenser är 

involverade och närmare 100 arkitekter från Sweco arbetar i uppdraget.  

”Sweco har arbetat med hållbara stadsutvecklingsprojekt i Kina under 20 år, och vi har varit 

ansvariga för många uppmärksammade stadsplaneringar runt om i landet. Att vi som i detta 

projekt har möjlighet att arbeta med helheten från planering till landskap, arkitektur och 

inredning känns extra roligt”, säger Christer Stenmark, utlandschef för Sweco Sveriges 

arkitektverksamhet. 

Uppdragsgivaren är Hainan Future Office Park Investment and Holding co, Ltd. Uppdraget 

uppgår till cirka 85–100 MSEK i den första etappen. 

För ytterligare information, kontakta: 

Daan Cedergren, tf. vd Sweco Sveriges arkitektverksamhet, 073-412 95 82, 

daan.cedergren@sweco.se 

Christer Stenmark, utlandschef Sweco Sveriges arkitektverksamhet, 070-553 95 40, 

christer.stenmark@sweco.se 

Sofie Sidoli, pressansvarig Sweco Sverige, 010-484 50 20, sofie.sidoli@sweco.se 

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 17 500 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 
20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, 
www.swecogroup.com. 
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