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GLOBALA UTMANINGAR KRÄVER
HÅLLBARA OCH LÅNGSIKTIGA
HELHETSLÖSNINGAR
Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt
använd kan den förbättra både vardagen och världen.
Ramboll är en ledande samhällsrådgivare med 15 000
experter i 35 länder som designar framtidens städer
och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och
tror på att ge tillbaka till samhället. Som stiftelseägt
bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar
och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara sam
hällen där människor och miljö blomstrar

BYGGER MORGONDAGENS
SAMHÄLLE MED
HÅLLBARHET I FOKUS

70 ÅR AV STARKA
VÄRDERINGAR
Den historia Ramboll skriver i dag är en direkt fortsätt
ning på den som påbörjades 1945. Vår historia är stän
digt närvarande. Ramboll grundades av två ingenjörer
som ville använda sin kunskap till att förbättra sam
hället efter andra världskrigets slut. Børge Johannes
Rambøll och Johan Georg Hannemann grundade
”Rambøll & Hannemann”.

Ramboll designar framtidens städer och samhällen.
Våra innovativa och hållbara lösningar gör skillnad för
våra kunder, slutkunder och samhället i stort.

Företaget startades utifrån deras personliga värde
ringar kring etik och människans skaparförmåga.
Ramboll har varit syftesdrivet från början med målet
att bidra till att bygga upp samhället med hjälp av
teknisk kompetens med hög medvetenhet om före
tagets roll i samhällets sociala utveckling. Samarbetet
inom företaget och relationerna med våra kunder
bygger på jämlikhet, öppenhet och förtroende.

Vi vet att våra lösningar är beroende av medarbetarnas
kreativitet, kunskap och integritet. Vi välkomnar indi
viduella skillnader och skapar allsidigt sammansatta
team för att nå innovativa lösningar.

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 SVENSKA
VERKSAMHETEN
I Sverige är vi 2000 medarbetare, fördelade på 31
kontor över hela landet. Vi arbetar inom sektorerna
Buildings, Transport, Environment & Health, Water,
Energy, Project Management och Management
Consulting.
Rambolls organisation skapar goda förutsättningar att
lära känna kunden och kundens behov så att Ramboll
kan erbjuda koncernens samtliga tjänster. Det gör att
varje uppdrag kan tillsättas resurser utifrån uppdragets
specifika behov av spetskompetens.

Den höga standarden kring affärsetik, ansvarskännande
gentemot samhället och fokus på nöjda medarbetare
utgör grundelementen i Rambolls affärsverksamhet
sätter standarden för gott affärsbeteende. Ansvar och
respekt för samhället och en stark vilja att bidra till
samhällsutvecklingen är och kommer alltid att vara en
naturlig del i Rambolls arbete för hållbar utveckling.
2007 anslöt vi oss till FN Global Compact.

15 000 MEDARBETARE
300 KONTOR
35 LÄNDER

GLOBAL
INTÄKTSFÖRDELNING

FINANSIELLA
NYCKELTAL

DIVISIONER 2018

SVERIGE 2018

33 % Buildings
24 % Environment & Health
23 % Transport

Omsättning: 2 082 Mkr
Resultat före skatt: 85 Mkr

11 % Energy

EBITA: 118 Mkr

5 % Water

Soliditet: 25 %

4 % Management Consulting

LAND 2018

KONCERNEN 2018

25 % Danmark

Omsättning: 1 523 million EUR

14 % Finland

Resultat före skatt: 48,4 million
EUR

13 % Sverige
13 % Norge
13 % USA
9 % Storbritannien
4 % Tyskland
4 % Mellanöstern & Asien
5 % Resten av världen

EBITA: 80,1 million EUR
Soliditet: 31,1 %

VÅRT ERBJUDANDE
Genom att tillhandahålla integrerade tvärvetenskapliga tjänster över åtta
marknader, kan vi erbjuda innovativa och tekniskt avancerade lösningar
i toppklass. Vi är vana vid att jobba i multidisciplinära team utifrån ett
projekts totala livscykel – vi tar ett långsiktigt helhetsansvar. På så vis kan
vi garantera våra kunder optimerade lösningar anpassade efter just deras
behov, väl värda investeringen.

BYGGNADER
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 och kostnadseffektiva lösningar. Inom Ramboll projekterar vi mer än
10 miljoner kvadratmeter byggnader varje år.
Hållbarhet är viktigt för oss. Vi arbetar bland annat
efter miljöcertifieringar inom Miljöbyggnad, Green
Building, CEEQUAL, LEED, BREEAM och DGNB.

UTVECKLAR ARLANDA FLYGPLATS
Swedavia har tagit fram ett utvecklingsprogram för Arlanda
flygplats för att kunna öka flygkapaciteten och ta emot nya
och större flygplanstyper. Programmet s
 yftar dessutom till
att förbättra och effektivisera reseupplevelsen för resenärer
med en ny säkerhetskontroll och ett utökat antal service
funktioner som restauranger och butiker.
Vi hanterar projekteringen och planeringen av utvecklings
programmet, och tillhandahåller tjänster inom byggteknik,
installation och mark samt specialisttjänster inom bland
annat miljö, brand och akustik.

TRANSPORT
Mobilitet driver den ekonomiska och sociala utveck
lingen framåt. Idag är 53 procent av världens
befolkning bosatta i städer och effektiva transport
system är en viktig del i att skapa levande stadsmiljöer.
Vi arbetar med några av världens och Sveriges största
och mest innovativa infrastrukturprojekt.
För att maximera värdet för transportmyndigheter,
entreprenörer och kommuner erbjuder vi tvärveten
skaplig teknisk kompetens och minimerad resurs
användning. Vårt breda utbud av tjänster omfattar
planering, utformning, konstruktion och underhåll av
vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser och tunnlar. Vi
hanterar alla projekt, från förstudier och lagstadgade
processer till utformning och projektgenomförande.

TUNNELBANA AKALLA–BARKARBY
För att Stockholm ska kunna fortsätta växa krävs bra
kommunikationer. Detta är en hållbar kollektivtrafikslösning
som kortar restiderna och kopplar samman regionen.
Vi ansvarar för systemhandling, järnvägsplan, MKB, detalj
planer, tillståndsärenden och bygghandling tillsammans med
Tyréns och White Arkitekter.

Ramboll är miljökonsult i byggandet av Norrtälje hamn. Läs mer om projektet på ramboll.se.

PROJEKTLEDNING
Våra projektledare hjälper kunden från idé till
förvaltning och leder projekt inom bostäder, handel,
infrastruktur, industri, kultur, undervisning samt hälsooch sjukvård. Våra projektledare arbetar i nära sam
arbete med kunden, sätter samman projektgrupper,
fördelar ansvar och befogenheter, driver myndighets
frågor och styr projektet mot kvalitets-, tids- och
ekonomiskt uppställda mål.
Vi är starka på att säkerställa kundens affär och s kapar
verklig nytta för våra uppdragsgivare. Vi hjälper erfarna
beställare med rätt resurs och förstärker oerfarna
beställare med rätt kompetens. Bland våra specialist
kompetenser finns upphandling, kalkyl och miljöcerti
fiering inom LEED och BREEAM.

HAGASTADEN

Skiss: White Arkitekter AB

En helt ny stadsdel med bland annat bostäder, lärosäten,
företag, forskningsinstitut, förskola, service och handel
byggs från grunden ovanpå E4 och E20. Hagastaden knyter
samman Stockholm och Solna.
Vi genomför projektledning, byggledning, samordning
med Trafikverket och arbetar som projektingenjörer
i genomförandet.

MILJÖ
Vår planets resurser är begränsade och den globala
uppvärmningen kan få katastrofala konsekvenser. 
Som en av världens tio främsta miljökonsulter löser vi
de mest utmanande frågorna inom miljö och hälsa.
Vi har stor kunskap inom luftkvalitet, hälsa, riskanalys
& strategi, föroreningar, ekologiska tjänster, resurs- och
avfallshantering, MKB och laboratorieanalyser.
Genom att tillämpa miljöanpassad projektering och
miljöstyrning av projekt kan vi tillsammans med
kunderna begränsa framtida miljöproblem och bidra till
en mer hållbar utveckling.

MILJÖKONTROLL AV
NYA KIRUNA

Skiss: White Arkitekter AB och
Ghilardi Hellsten Arkitekter AB

Kiruna rör på sig för att ge plats åt gruvindustrin, och delar
av det nya centrumområdet ska stå klart 2019. På det
omkring 20 hektar stora området som ska bli den nya
centrumkärnan har det tidigare bedrivits verksamheter som
gruvbrytning, garage, betongstation och asfaltsverk.
Ramboll ansvarar för miljökontrollen i samband med
grävnings- och schaktningsarbeten samt att iordningställa
marken för det nya centrumområdet enligt Naturvårds
verkets framtagna riktvärden för känslig markanvändning.

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

VATTEN
Rent vatten genom säker och hållbar vattenförsörjning
ska vara en självklarhet både idag och för f ramtida
generationer. Utifrån detta mål arbetar Rambolls
vattenspecialister med att säkra hela vattencykeln och
klimatanpassa våra städer – från skydd av vattentäkter,
dricksvattenrening, ledningsnät och hållbart omhänder
tagande av dagvatten till avloppsvattenrening och
rening av industriella vatten.
Genom beprövad tvärvetenskaplig expertis skapar
vi innovativa, hållbara och långsiktiga lösningar för
samhället i stort.

HYDROMODELL SOM UNDERLAG FÖR
STADSUVECKLING I GÖTEBORG
Klimatsäkerhet står högt på agendan i Göteborg som hotas
av översvämningar från flera håll till följd av havsnivåhöjningen, ökade nivåer och flöden i Göta älv och mer
frekventa regn. Trots risken för översvämningar behöver
Göteborgs stad bygga ut och förtäta, också i områden nära
vatten. För att hjälpa staden i planeringsarbetet har vi
utvecklat en hydromodell, som bygger på hydrauliska
beräkningar av stadens avloppssystem, för att simulera hur
avlopp reagerar på kommande klimatförändringar.

ENERGI
Säker energiförsörjning och förnyelsebara energikällor
står högt på dagordningen världen över. Med ett
omfattande tjänsteutbud hjälper vi våra kunder att
projektera och implementera energilösningar som är
långsiktigt hållbara, kostnadseffektiva och väl anpas
sade till omvärlden. Vi är ledande inom havsbaserad
vindkraft, avfallsförbränning, termisk elproduktion och
fjärrvärme.
Våra tjänster bidrar till samhället genom att de s äkrar
energitillgångar, minskar klimatpåverkan, förbättrar
energieffektiviteten och motverkar resursbrist. Vårt mål
är att öka kapaciteten och minska kostnaderna vare sig
det handlar om kapital, miljö eller drift och underhåll.

MILJÖTANKSTATION I SKELLEFTEÅ
Skellefteå kommun har byggt norra Sveriges första publika
miljötankstation med miljövänliga drivmedel. Det blev en
tankstation med fordonsgas för bilar, bussar och tyngre
fordon. I framtiden kommer eventuellt också laddstationer
för elbilar att ingå.
Vi har bland annat jobbat med miljöutredning, utredning
avseende dimensionering, utformning och layout av
stationen, visualiseringsbilder samt handlingar för miljötillstånd och bygglov.

Sörmlands landsting. Vi rustar tre sjukhus för att klara framtida behov. Läs mer om projektet på ramboll.se

STADSUTVECKLING
Smarta lösningar inom stadsutveckling har funnits i
Rambolls DNA under flera decennier. Vi har m
 edverkat
till att flera av de nordiska huvudstäderna blivit
internationella förebilder inom hållbar stadsutveckling.
Vår filosofi är att planera och utforma urbana lösningar
som gynnar alla invånare och är anpassade efter lokala
förhållanden. Framgångsrik stadsplanering handlar
för oss om att ha en holistisk syn där de miljömässiga,
sociala, ekonomiska och fysiska aspekterna av en stad
är lika viktiga.
Genom våra multidisciplinära tjänster där vi kombinerar
tekniskt kunnande med lång erfarenhet av strategisk
planering, bidrar vi till en inkluderande och dynamisk
samhällsutveckling som tillåter våra städer att växa och
blomstra.

NYHAMNEN – EN NY STADSDEL I MALMÖ
Idag är Nyhamnen ett nästintill övergivet h
 amnområde som
till stor del består av asfalt och betong. N
 ärheten till vattnet
och Malmö centralstation gör att det 77 hektar stora området
har en betydande utvecklingspotential i takt med att staden
växer.
Vi har i samarbete med Erik Giudice Architects tagit fram
förslag för att introducera blågröna stråk på ett naturligt och
attraktivt sätt i syfte att tillföra stadskvaliteter som ger
ökade fastighetsvärden. Vi har dessutom stått för kompetens
inom trafik, landskap, stadsutvecklingsstrategi, vatten
hantering, energi, resursanvändning och fastighetsekonomi.

MANAGEMENT
CONSULTING
Genom att använda humankapital och ekonomiska
resurser rätt kan anställda och organisationer bli
framgångsrika och leverera innovativa och effektiva
lösningar. Vi är managementkonsulter med ett
brinnande samhällsintresse som arbetar från analys till
genomförande och utvärdering.
Vår konsultverksamhet är grundad i vetenskapliga
metoder, är oberoende och effektiv och skapar
förutsättningar för långsiktiga, strategiska och väl
underbyggda beslut.
Vi levererar tjänster inom analys & utvärdering, strategi& organisationsutveckling samt ledarskaps& grupputveckling. Vi jobbar både mot privat och
offentlig sektor samt utvecklar samspelet däremellan.

UTVECKLINGSARBETE INOM
STOCKHOLMS STAD
I takt med att Stockholm växer utvidgas den kommunala
organisationen till att omfatta fler medborgare, öka service
graden och förbättra kvaliteten inom en tight budgetram.
Det ställer stora krav på Stockholms stads innovations- och
utvecklingsförmåga.
I över tio års tid har vi levererat strategisk rådgivning till en
rad olika förvaltningar inom Stockholms stad för att stärka
styrning, ledning och organisation med syftet att öka kvalitet
och effektivitet inom verksamheterna.

ENGINEERING FOR LIFE
Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra
både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en
samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs
av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelseägt
bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt
med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar.
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