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SVERIGE 2019
Omsättning: 2 335 miljoner kr
EBITA: 136 miljoner kr
Resultat före skatt: 76 miljoner kr
Årets resultat: 61 miljoner kr
Cash conversion ratio: 107 %
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KONCERNEN 2019
Omsättning: 1 899 miljoner EUR
EBITA: 102,1 miljoner EUR
Resultat före skatt: 41,2 miljoner EUR
Årets resultat: 23 miljoner EUR
Cash conversion ratio: 111 %

NORTH ZEALAND HOSPITAL, HILLERØD

Hållbara och innovativa lösningar
till nytta för människor och natur
Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra
både vardagen och världen. Ramboll är en ledande samhällsutvecklare med
16 500 experter i 35 länder som designar framtidens städer och samhällen där
människor kan må bra och utvecklas.
Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelse
ägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt
med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar.

Vi bygger morgondagens
samhälle med hållbarhet i fokus
Ramboll är en samhällsutvecklare vars innovativa och
hållbara lösningar gör skillnad för våra kunder, invå
narna och samhället i stort. Vi vet att våra lösningar
är beroende av medarbetarnas kreativitet, kunskap
och integritet. Vi välkomnar individuella skillnader och
skapar team med olika kompetenser för att nå innova
tiva lösningar.
Hållbarhet genomsyrar alla våra projekt. Vi hjälper våra
kunder att bidra till 1,5-gradersmålet, öka den biologiska
mångfalden istället för att minska den och se till att vi
bidrar till ett tryggt samhälle som m
 änniskor vill leva i,
bland mycket annat.

Hur vi tillför värde
Vi fokuserar på kundens kund, de som ska leva, använda
eller verka i de lösningar vi tar fram. När vi ger råd är
det baserat på vår detaljerade kunskap, vår tekniska
expertis och att vi ser hur kunden kan dra nytta av hela
vårt tjänsteutbud. Vår konsultverksamhet bygger på
ett helhetsperspektiv. Vi optimerar utformningen av
våra projekt för att säkerställa att våra kunder får mest
valuta för pengarna.
Vi ägs av en stiftelse och vår ägarform säkerställer
vår integritet och att verksamheten är oberoende av
externa eller personliga intressen. Vår ägarform gör
att vi kan fokusera på att skapa långsiktigt värde
tillsammans med våra kunder.

Den svenska verksamheten

75 år av starka värderingar

I Sverige är vi 2000 medarbetare, fördelade på 30
kontor över hela landet. Vi är organiserade inom
områdena Buildings, Transport, Project Management,
Environment & Health, Water, Energy och Management
Consulting men jobbar så gott som alltid tvärdiscipli
närt. Vår organisation ger goda förutsättningar att lära
känna kunden och kundens behov så att vi kan erbjuda
koncernens samtliga tjänster. Det gör att varje uppdrag
kan tillsättas med resurser utifrån uppdragets specifika
behov av spetskompetens.

Den historia Ramboll skriver i dag är en direkt fortsätt
ning på den som påbörjades 1945. Ramboll grundades
av två ingenjörer, Børge Johannes Rambøll och Johan
Georg Hannemann, som ville använda sin kunskap till
att förbättra samhället efter andra världskrigets slut.
De startade företaget med målet att bidra till att bygga
upp samhället med hjälp av teknisk kompetens med
hög medvetenhet om företagets roll i samhällets sociala
utveckling. Samarbetet inom företaget och relationerna
med våra kunder bygger på jämlikhet, öppenhet och
förtroende.
Ramboll ägs av stiftelsen Ramboll Foundation. Att vara
stiftelseägda ger oss bra förutsättningar att arbeta
långsiktigt. Delar av vinsten blir stöd till forskning,
utbildning och humanitärt bistånd.
Den höga standarden kring affärsetik, ansvarskännande
gentemot samhället och fokus på nöjda medarbetare
utgör grundelementen i Rambolls affärsverksamhet.

Vårt erbjudande
Vi kombinerar lokal kompetens med en global kunskapsbas och erbjuder
innovativa och tekniskt avancerade lösningar, anpassade efter kundens
behov. Vi är vana vid att jobba i multidisciplinära team utifrån ett projekts
totala livscykel.

Hur vi jobbar med innovation

Buildings

En hållbar framtid kräver innovativa lösningar. För oss
är medarbetardriven innovation vår främsta kraft och vi
tror på att arbeta tillsammans med andra aktörer.
Vi jobbar med innovation på flera olika sätt; genom
vår innovationskompass och vårt globala innovations
program Innovation Accelerator samt innovations
projekt tillsammans med kunder och ekosystem för
innovation tillsammans med flera aktörer. Allt med
ambitionen att bli den digitala ledaren i vår bransch.

Vi skapar visionära och hållbara byggnader som för
höjer livsstandarden för människor och förbättrar den
omgivande miljön. Vi ritar mer än 10 miljoner kvadrat
meter byggnader globalt varje år.

WAYWIZE – BÄTTRE VÄGDESIGN OCH
RUTTPLANERING MINSKAR UTSLÄPPEN

ÖR CENTRUM – SUNDBYBERGS
NYA TRÄSTAD

Jorden är inte platt. Waywize analysverktyg Fuelsave kan minska
bränslekostnader och koldioxiduppsläpp med upp till 20
procent. Genom att planera vägar och rutter i 3D tar Waywize
hänsyn till backar, kurvor och vägytans egenskaper. Transport
sektorn är en av de branscher som bidrar mest till växthus
effekten och koldioxidutsläppen. Det finns stora klimatvinster
att hämta både genom att skapa en smart vägdesign och
genom att som trafikant välja den rutt som ger minst utsläpp.

Ör centrum i Sundbyberg får ett nytt kvarter i trä. Målsätt
ningen är att skapa en modern, trygg, social och ekologiskt
hållbar stadsdel där det är enkelt att leva tillsammans.
Ör centrum kommer att bli ett av Stockholms största trä
kvarter. Materialåtgången beräknas till nära 4 200 kubikmeter
trä som binder cirka 3 000 ton koldioxid.

ARKITEMA ARCHITECTS

I årtionden har vi utvecklat hållbara, innovativa och
prisbelönta byggnader för boende, resenärer, sjukvård,
industri, skolor, kultur, detaljhandel och fritid. Genom
att utmana normen gör vi plats för nya erfarenheter
för att skapa ännu bättre, mer funktionella, hållbara
och kostnadseffektiva lösningar. Vi arbetar bland annat
efter miljöcertifieringar inom Miljöbyggnad, Green
Building, CEEQUAL, LEED, BREEAM och DGNB.

Waywize kan användas för ruttplanering, vägplanering och
design samt för att planera för elektrifierade fordon. Waywize
har utvecklats i Rambolls Innovation Accelerator. FuelSave är
en del av Waywize portfölj.

Det nya kvarteret har ritats av Arkitema Architects, Ramboll är
byggteknisk konsult med ansvar för konstruktion, VVS och el.

C.F. MØLLER ARCHITECTS IN COLLABORATION WITH FOSTER + PARTNERS

Ramboll har på uppdrag av Skanska projekterat Slussens nya huvudbro, en guldbro stor som en fotbollsplan, som förbinder
Södermalm med Gamla stan i Stockholm. Upprustningen av Slussen är en del av Stockholms stads projekt Stockholm växer.
Läs mer om projektet på ramboll.se.

Transport

Project Management

När fler människor bosätter sig i städerna blir m
 obilitet
och effektiva transportsystem allt viktigare, likaså
mötesplatser för levande stadsmiljöer. Vi hanterar
alla typer av projekt, från förstudier och lagstadgade
processer till utformning, projektgenomförande och
underhåll.

Vi stöttar kunden med kvalificerad projektledning och
säkrar framdriften av kundens investering i samtliga
skeden – från idé till verksamhetsstart. I vårt arbete
ingår att samordna och sammanväga olika intressen
för projektets bästa ur ett livscykelperspektiv.
Vi leder projekt inom bostäder, handel, infrastruktur,
industri, kultur, undervisning samt hälso- och sjuk
vård. Våra projektledare arbetar i nära samarbete med
kunden, sätter samman projektgrupper, fördelar ansvar
och befogenheter, driver myndighetsfrågor och styr
projektet mot kvalitets-, tids- och ekonomiskt upp
ställda mål. Bland våra specialistkompetenser finns
upphandling, kalkyl och miljöcertifiering inom LEED
och BREEAM.

WHITE ARKITEKTER

Vi arbetar med några av världens och Sveriges största
och mest innovativa infrastrukturprojekt. För att maxi
mera värdet för kunden erbjuder vi tvärvetenskaplig
teknisk kompetens och minimerad resursanvändning.
Vårt breda utbud av tjänster omfattar planering,
utformning, konstruktion och underhåll av bland annat
vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser, tunnlar och stads
miljöer.

HÅLLBART RESANDE MED
NYA STAMBANOR
Ramboll har fått i uppdrag av Trafikverket att utreda
sträckningen för nya stambanor mellan Göteborg och Borås
via stationerna Mölndal och Landvetter flygplats.
Vi arbetar även med att hitta en bra lösning för järnvägen
genom Linköping som fungerar ihop med stadens utveckling.
På sikt ger detta ökad kapacitet till järnvägen, bättre och
snabbare persontrafik och bra förutsättningar för region
förstoring. I en snar framtid kan vi resa snabbare och mer
hållbart.

HAGASTADEN – EN UNIK STADSDEL
En helt ny stadsdel som knyter samman Stockholm och Solna
byggs från grunden ovanpå E4 och E20.
Här skapas bland annat bostäder och lokaler för lärosäten,
företag, forskningsinstitut, förskola och service som tillsam
mans ger ett levande område. Vi genomför projektledning,
byggledning, samordning med Trafikverket och arbetar som
projektingenjörer i genomförandet.

Vi projekterar för framtida avloppsrening för en miljon stockholmare. Läs mer om projektet på ramboll.se.

Water

Vår planets resurser är begränsade och den globala
uppvärmningen kan få katastrofala konsekvenser.
Vi löser de mest utmanande frågorna inom miljö och
hälsa och har stor kunskap inom luftkvalitet, hälsa,
riskanalys och strategi, föroreningar, e
 kologiska
tjänster, resurs- och avfallshantering, MKB och
laboratorieanalyser.

Rent vatten i kranen ska vara en självklarhet både idag
och för framtida generationer. Våra v
 attenspecialister
arbetar med att säkra hela vattencykeln och klimat
anpassa våra städer – allt från skydd av v
 attentäkter,
dricksvattenrening, ledningsnät och hållbart omhänder
tagande av dagvatten till avloppsvattenrening och
rening av industriella vatten.

Genom att tillämpa miljöanpassad projektering och
miljöstyrning av projekt kan vi tillsammans med
kunderna bidra till en mer hållbar utveckling. Vi erbjuder
även utbildning och lagbevakning.

Genom beprövad tvärvetenskaplig expertis skapar
vi innovativa, hållbara och långsiktiga lösningar för
samhället i stort.

GHILARDI HELLSTEN ARKITEKTER & WHITE ARKITEKTER

Environment & Health

MILJÖKONTROLL AV NYA KIRUNA

SKYFALLSHANTERING I GÖTEBORG

Kiruna rör på sig för att ge plats åt gruvindustrin, och en ny
stadskärna byggs tre kilometer öster om den nuvarande.
På det omkring 20 hektar stora området som ska bli den nya
centrumkärnan har det tidigare bedrivits verksamheter som
gruvbrytning, garage, betongstation och asfaltverk.

Göteborg är särskilt utsatt för stigande havsnivåer, hög
frekvens av stormväder och har många dagar med regn
och skyfall per år. Risken för översvämningar medför stora
konsekvenser för infrastruktur och invånare.

Vi ansvarar för miljökontrollen i samband med grävningsoch schaktningsarbeten samt att iordningställa marken för
det nya centrumområdet enligt Naturvårdsverkets framtagna
riktvärden för känslig markanvändning.

Vi har utvecklat en metodik för att på ett hållbart sätt hantera
stora översvämningar. Planerna är en del av Göteborgs
utveckling av en helt ny typ av blågrön infrastruktur som gör
staden blir mindre sårbar för skyfall och översvämningar och
ger en vackrare och mer hälsosam stadsmiljö.

Vi rustar tre sjukhus i Region Sörmland för att klara framtida behov. Läs mer om projektet på ramboll.se.

Energy

Management Consulting

Säker energiförsörjning och förnyelsebara energikällor står högt på agendan. Vi hjälper våra k
 under
att projektera och implementera energilösningar som
är hållbara, kostnadseffektiva och väl anpassade till
omvärlden. Som en av de tio ledande energikonsulterna
i Europa säkrar vi energitillgångar, minskar klimat
påverkan, förbättrar effektiviteten och motverkar
resursbrist.

Vi vill bidra till att skapa positiv och varaktig förändring
för människor, företag och natur. Genom välgrundade
och vetenskapliga metoder hjälper vi våra uppdrags
givare i omställningen mot ett mer socialt, ekonomiskt
och ekologiskt hållbart samhälle.

Vi är ledande inom havsbaserad vindkraft, avfalls
förbränning, termisk elproduktion och fjärrvärme.
Våra tjänster bidrar till samhället genom att de s äkrar
energitillgångar, minskar klimatpåverkan, förbättrar
energieffektiviteten och motverkar resursbrist.

Vi erbjuder tjänster inom analys och strategi, processtöd
och verksamhetsutveckling och arbetar inom de flesta
sektorer och politikområden, såsom arbetsmarknad,
integration, folkhälsa, jämställdhet, utbildning, innovation,
regional utveckling, klimat, samhällsbyggnad och digita
lisering. Bland uppdragsgivarna finns EU-kommissionen,
Regeringskansliet, myndigheter, privata och offentligt
ägda företag, regionala aktörer, kommuner, civilsamhället
och bransch- och intresseorganisationer.

SOBACKEN ENERGI- OCH MILJÖCENTER

KUNSKAPSÖVERSIKT OM SEGREGATION

Borås har genomfört en jätteinvestering för att säkra framtida
energibehov och miljökrav. På Sobacken har en ny anläggning
byggts, Energi och Miljöcenter, EMC, med nytt kraftvärmeverk,
avloppsreningsverk och biogasanläggning med överförings
ledningar till och från Borås stad.

På uppdrag av Delegationen mot segregation har Ramboll
sammanställt en forskningsöversikt över segregationens
mekanismer, orsaker och konsekvenser. I översikten ges också
en bild av hur boendesegregationen utvecklats i Sverige de
senaste åren.

Vi har varit med sedan projektstarten och arbetat med
projektledning, byggledning och projekteringsledning,
samt projektering av konstruktioner, landskap, energiprocess
med mera.

Rapporten lyfter även lärdomar och goda exempel på insatser
i Sverige, Danmark och Norge som syftar till att minska och
motverka segregation.

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt
använd kan den förbättra både vardagen och världen.
Vi kallar det Engineering for life. Det var våra grundares
inställning när de 1945 grundade Ramboll och det
är fortfarande vårt motto. Varje dag löser vi
tekniska utmaningar för att göra livet bättre
för människor och natur.

VÅRA KONTOR
Boden
Eskilstuna
Falun
Gävle
Göteborg
Halmstad

Helsingborg
Härnösand
Jönköping
Karlstad
Kiruna
Kristianstad

KONTAKT
Ramboll Sweden AB
Krukmakargatan 21
Box 17009
104 62 Stockholm
010 - 615 60 00
www.ramboll.se

Linköping
Luleå
Malmö
Mora
Norrköping
Nyköping

Perstorp
Stockholm
Sundsvall
Umeå
Uppsala
Varberg

Vänersborg
Västerås
Västervik
Ånge
Örebro
Östersund

