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engagemang, KVaLITeT OCH HÅLLBaRHeT

Vår vision är att skapa hållbara och inspirerande miljöer  

för människor som värdesätter kvalitet in i minsta detalj. 

Vi strävar efter långsiktiga kundrelationer baserat på kun- 

skap, trygghet och kvalitet. 

eXPeRTeR PÅ STORa OCH SmÅ UPPDRag

Vi är ett ungt växande teknikkonsultföretag med över 55 

medarbetare. Vår specialkompetens är att erbjuda integre-

rad installationsprojektering och specialister inom samtliga 

teknikområden. Vi medverkar i utveckling, ombyggnationer 

och nybyggnationer av Stockholm och Uppsalas mest spän-

nande uppdrag. 

Våra specialistkompetenser täcker hela installationsområ-

det – belysning, elteknik, kommunikation och säkerhet, VVS, 

automation-styr & övervakning, miljöcertifiering och energik-

artläggningar. Förutom projektering utför vi även besiktning-

ar, kalkyler, utredningar och upphandlingar. 

Våra kunskaper förvaltas i olika typer av uppdrag för både 

befintliga byggnader, ombyggnationer och nybyggnationer. 

Genom uppdrag för kontor, hotell, restaurang, sjukhus, la-

boratorier, köpcentrum, idrottsarenor, kraftverk, skolor och 

bostäder är vi med och utvecklar alla typer av byggnader och 

verksamheter.

engagaeRaDe meDaRBeTaRe

Vi arbetar i en platt organisation med både erfarna och unga 

medarbetare som prestigelöst samarbetar mot att leverera 

den bästa produkten och med en stark laganda skapar vi ett 

unikt och engagerat arbetsklimat. Genom våra medarbetare 

med olika kunskapsområden erbjuder vi specialiserade team 

för varje enskilt uppdrag, som i sin tur leder till lyckade projekt. 

Jämställdhet och mångfald ser vi som styrka och vi är alltid  

öppna för att rekrytera nya skickliga medarbetare. För att 

upprätthålla vår framkantsposition inom våra olika discipliner 

genomförs kontinuerligt interna och externa utbildningar. Vi 

har även relevant kompetensutveckling samt ett aktivt arbete 

för hälsa och välmående. Allt för att kunna prestera på topp, 

må bra och ha balans i livet.

VI gILLaR SamaRBeTen OCH anSVaR

Samarbete är ett ledord som bygger vår arbetsprocess.  

Vi arbetar tillsammans med några av landets främsta arkti-

tektkontor, projektledningsföretag, ledande byggentreprenö-

rer, fastighetsägare, fastighetsutvecklare samt myndigheter 

och organisationer. Samarbete och ansvar för att uppnå bäs-

ta kvalitet och resultat är grunden till att vi är där vi är idag. 

SVeRIgeS SnYggaSTe KOnTOR

Vårt kontor, som vi själva projekterat, blev framröstat som 

”Sveriges snyggaste kontor 2014", när juryn gjort sitt val i täv-

lingen, där ett 40-tal kontor deltog. 

Utmärkelsen betyder väldigt mycket för oss eftersom vi ar- 

betar med att utveckla moderna kontor. Därför känns ut- 

märkelsen extra bra. 

Kontoret har inslag av råa material, kontraster och belysnings- 

variation samt en dov färgskala i kombination med frilagda  

konstruktioner och installationer som ger en intressant och 

avslappnad miljö. Lokalen är en mix av aktivitetsbaserat kontor  

samt fasta arbetsplatser. Under 2016 expanderades kontoret 

med ytterligare ytor, för att få plats med fler duktiga medar-

betare. 

mILJÖamBaSSaDÖReR

Vårt arbete går ytterst ut på att utveckla och implementera 

ekonomiska installationslösningar som gör så lite påverkan 

på vår natur som möjligt. Att livscykelkostnaden för installa-

tionen blir så effektiv som möjligt och att den ger en positiv 

effekt i de inomhusmiljöer vi skapar. 

I rollen som energikartläggare, projektledare och rådgivare 

vid val av energi- samt certifieringssystem är vi därför en viktig 

miljöambassadör i utvecklingen av vår stad. Vi har stolt anta-

git uppdraget som kursledare för utbildning inom Miljöcerti-

fiering åt SGBC, Sweden Green Building Council.
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BeLYSnIng/LJUSDeSIgn

Vi designar och skapar belysningskoncept med ett helhets-

perspektiv, där vi tar hänsyn till funktion, arkitektur, ekonomi, 

estetik, hållbarhet och användaren.

Vi verkar som en länk mellan kund, arkitekt, inredningsarki- 

tekt och teknikkonsult. Vi är specialistutbildade och har många 

års erfarenhet av projektering i interiöra och exteriöra miljöer 

från småskaliga till större projekt. Vi är ackrediterade med 

titeln Svensk Ljusdesigner, LD och certifierade programme- 

rare i Helvar, KnX och Dynalite.

 

eL OCH TeLe

I dag har vi höga krav på moderna, bekväma och energisnåla 

fastigheter vilket oftast medför komplexa tekniska lösningar 

som är allt mer beroende av el och kommunikation för att 

fungera på bästa sätt. 

Vi arbetar för att få en tillfredsställande och genomtänkt  

lösning med hänsyn till förvaltningsskedet och inte bara  

till korta ekonomiska vinster under produktionsskedet.

 

eneRgI

I varje byggprojekt finns uppställda energi- och miljökrav där 

en minskad energianvändning medför en minskning av bygg-

nadens belastning på miljön.

Det är viktigt för oss att dela med oss av vår kunskap om krav- 

ställning, energiberäkning, energisamordning och utredningar 

som medför både minskning av byggnadens driftkostnader 

som klimatpåverkan.

 

mILJÖCeRTIFIeRIng

Miljöcertifiering är ett verktyg för att bedöma status och  

kvalitetssäkra projekten så att risken för fel, skador och höga 

driftkostnader minimeras samt för att minska byggnadens 

miljöpåverkan under produktion och förvaltning. 

efterfrågan på miljöcertfierade byggnader ökar då man ser fler  

fördelar med en certifiering än bara miljöaspekten. Systemen 

skapar ordning och reda samt struktur och underlättar kom- 

munikationen av miljöfrågor såväl internt som externt i orga-

nisationen. exengo har flera medarbetare certifierade i Miljö-

byggnad, Breeam assessor samt Breeam AP.

aUTOmaTIOn, STYR OCH ÖVeRVaKnIng

Automation innefattar allt från system för styr och övervakning 

av fastigheter till mer komplexa styrsystem inom området  

infrastruktur.

Dagens moderna, bekväma och energisnåla fastigheter ställer  

höga krav på integration av olika tekniska system. Vi bidrar 

med tekniskt genomtänkta lösningar, med fokus på energi- 

besparing, samtidigt som hänsyn tas till att skapa logiska och 

lättanvända system för förvaltningsskedet.

 

SäKeRHeT

efter många år i säkerhetsbranschen har vi byggt upp ett stort 

kontaktnät och en god kunskap om leverantörer och entre- 

prenörer. Det ger oss möjlighet att hantera komplexa och 

unika säkerhetsbehov för alla typer av organisationer, såväl 

den stora industrikoncernen som små och medelstora  

företag samt myndigheter, kommuner, landsting och inom 

retailområdet.

 

TeKnISK PROJeKTLeDnIng

teknisk Projektledning omfattar tjänster från projektutveck-

lingsskede till förvaltning, där vår uppgift är att förstå bruka-

rens verksamhet.

tidig planering, samordning av system och funktioner samt 

ett noggrant arbetssätt är nyckeln till att lyckas med dagens 

tekniskt komplexa projekt oavsett inom vilket område verksam- 

heten bedrivs. 

 

VVS

Våra VVS-konsulter hanterar uppdrag i samtliga skeden i bygg- 

processen, från idé-/utredningsskede och förstudier via program- 

handlingar till projekteringsfasen. Fokus ligger på att optimera 

installationssystemen för beställare och brukare med avse-

ende på funktion, energianvändning , investerings-, drift- och 

underhållskostnader.

KoMPeTenSeR
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KOntOr / KV.  HäSTSKOn 12 

exengo utvecklar och utför projektering och installationssam-

ordning för Vasakronans fastigheter i kvarteret Hästskon 12 

som är beläget intill Sergels torg, korsningen Sveavägen/

Hamngatan/Malmskillnadsgatan. Fastigheterna ska total- 

renoveras, moderniseras och expandera. Den totala ytan är  

idag 65 000 m2 och planeras efter ombyggnationer rymma  

ca 80 000 m2. 

Byggnaderna planeras för kontorsverksamhet, hotell och retail.

BeSTäLLaRe:  VaSaKROnan/VeIDeKKe/ZengUn  
FLeR PROJeKTeXemPeL:  KV FaTBURen, KV LOKSTaLLeT

VÅrD & LABOrAtOrIeMILJÖ / DanDeRYDS SJUKHUS

Genom ramavtal med Locum är exengo med och utvecklar 

Danderyds sjukhus och norrtälje sjukhus med projektering av 

el- och telesystem. Delar som omfattas av ombyggnationer är 

bland annat närakuten, Urologmottagning, Godsmottagning, 

Paramedicin, reservgasbyggnad, Intermeidär avdelning och 

Patolog lab. 

BeSTäLLaRe:  LOCUm 
FLeR PROJeKTeXemPeL:  ST:  gÖRanS SJUKHUS, nYa KaROLInSKa SOLna

SKOLA / HägeRneHOLmSSKOLan OCH  

HägeRneHOLmSHaLLen

täby kommun får en ny grundskola om ca 9 600 m2 med  

tillhörande skolgård. Skolbyggnaden dimensioneras för ca 

700 elever och barn i årskurs F-6. Intill skolan ska även en  

ny idrottshall med läktare för 500 åskådare byggas med en 

total yta på ca 3 200 m2.

Skolbyggnaden projekteras och byggs för att uppnå Miljö- 

byggnad Guld och Idrottshallen Miljöbyggnad Silver. Vi pro- 

jekterar och planerar samtliga installationer, energisam- 

ordnar samt miljöcertifierar byggnaderna.

BeSTäLLaRe:  aRCOna/TäBY KOmmUn 
FLeR PROJeKTeXemPeL:  gLÖmSTaSKOLan, RÖDaBeRgSSKOLan 

BOStAD / KV.  BROFäSTeT

Den nya stadsdelen norra Djurgårdsstaden byggs med ett  

utpräglat hållbarhets- och miljötänk. Staden planerar områ-

det för en hållbar livsstil med satsningar på energieffektiva 

bostäder. För Kv. Brofästet planeras 90 bostadsrättslägen- 

heter fördelade på esplanadhuset, Gårdshusen och Parkhu-

set. Dessa hus har miljömålet “Hållbar energianvändning”  

där energikrav avser att i nyproducerad byggnad ska ener-

gianvändning vara högst 55 kWh/m2 och år. exengo utför 

projektering av VVS samt ansvarar för fastigheternas  

energiberäkningar.

BeSTäLLaRe:  BeSqaB 
FLeR PROJeKTeXemPeL:  KV.  BaRKaRBY meTROPOL,  KV.  SVeaORDen 1

HOteLL / DOWnTOWn CamPeR

Downtown Camper är Scandics tredje signaturhotell beläget 

vid Brunkebergstorg i Stockholm. Det fjorton våningar höga 

hotellet med 494 rum samt olika sociala ytor som lounge, res-

taurang med uteservering, wellness-avdelning med pool och 

gym, konferensanläggningar har alla association av natur och 

friluftsliv men med anknytning till storstad. exengo har utveck-

lat och projekterat handlingar från programstadiet fram till 

bygghandlingar inom VVS, styr och automation, el- och tele-

system, ljusdesign, energiberäkningar samt under produktion 

medverkat i installationssamordningen.

BeSTäLLaRe:  aRCOna/STena FaSTIgHeTeR/SCanDIC 
FLeR PROJeKTeXemPeL:  SCanDIC HaYmaRKeT,  F IRST HOTeL aRLanDa 
aIRPORT

retAIL / VäSTeRmaLmSgaLLeRIan 

Västermalmsgallerian ligger i korsningen S:t eriksgatan/

Fleminggatan på Kungsholmen i Stockholm. Här finns drygt 

50 butiker med ett brett utbud inom mode, design, hälsa och 

skönhet, teknik och mat. Vårt uppdrag omfattar installationer 

för ca 8 000 m2 ombyggnad, samt specifikt belysningspro-

gram/koncept för gallerians alla estrader och mötesplatser. 

BeSTäLLaRe:  aRCOna/amF 
FLeR PROJeKTeXemPeL:  FäLTÖVeRSTen, KV.  SKOTTen

reStAUrAnG / FRanTZÉn

Frantzén – ”Stockholms lyxigaste restaurang” belägen i de 

gamla anrika Klarakvarteren. restaurangen är i tre vånings-

plan på total ca 681 m2 och med plats för 23 sittande gäst- 

er. Genomgående höga krav har ställs på detaljer, inomhus- 

klimat och kundupplevelse. exengo har varit delaktiga i pro- 

jektet genom teknisk expertis och projektering av VVS, styr 

och automation samt el- och telesystem.”Vi lyckades med  

målet att utforma tekniska system som motsvarade höga 

krav som Björn Frantzén ställde för att skapa den perfekta  

restaurangen” säger Håkan Lundberg på exengo.

BeSTäLLaRe:  aRCOna/aXFaST  
FLeR PROJeKTeXemPeL:  USIne,  KLang maRKeT

InDUStrI  & InFrAStrUKtUr / aga DePÅn

en ny spårvagndepå och trafikledningscentral byggs vid håll- 

plats AGA på Lidingö. efter uppförandet ska depån rymma 30 

spårvagnar och tanken är att använda byggnaden för hela 

Spårväg City. exengo är provningsledare för depån, vilket 

innebär att kontrollera samtliga funktioner för fastigheterna 

och säkerhetsfunktioner kring lågspänning, högspänning, tåg-

förflyttning och serviceutrustning i verkstadshall och tvätthall. 

BeSTäLLaRe:  FORTUm  
FLeR PROJeKTeXemPeL:  KVV8,  nORRa LänKen

PRoJeKT
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