
 

NIRAS växer på den svenska miljöteknikmarknaden 

Med uppköpet av det svenska företaget Johan Helldén AB stärks    
NIRAS ställning betydligt på miljöområdet i Sverige.  
 
Johan Helldén AB är en välkänd miljörådgivare med kontor i Linkö-
ping. Företaget utför uppdrag över hela Sverige och tillsammans med     
NIRAS miljörådgivare i Stockholm bildas en stark expertgrupp på 13 
medarbetare. 
 
Johan Helldén AB startades år 1995 och har sedan dess vuxit till nio 
konsulter som bland annat arbetar med miljöundersökningar av mark 
och grundvatten, tillståndsprövningar/MKB, deponi- och lakvattenfrå-
gor. Företaget fungerar ofta som tekniskt stöd vid upphandling av 
miljöentreprenader. Uppdragen utförs för både offentliga och privata 
kunder.  
 
”Den nya organisationen ger goda möjligheter för utveckling och till-
växt på miljöområdet i Sverige. Målet är en fördubbling av omsätt-
ningen på cirka 3 år och etablering i ytterligare 2-3 städer.” säger Tom 
Heron, divisionschef för Miljö på NIRAS. 
 
VD Johan Helldén framhåller att NIRAS och Johan Helldén AB har 
en liknande företagskultur med gott om utrymme för personlig utveck-
ling: ”Vi har en ödmjuk och lyssnande inställning till våra uppdrags-
givare. Vår ambition är att i varje projekt hitta den miljömässigt bästa 
lösningen med hänsyn till kundens behov, tekniska förutsättningar 
samt gällande myndighetskrav. Sammanfattningsvis tror jag att vi kan 
bli ett starkt team på den svenska miljöteknikmarknaden, som kommer 
att attrahera både nya kunder och nya medarbetare.” 
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NIRAS är ett av de större rådgivande företagen i Danmark, med 
kompetenser inom ett brett spektrum av discipliner. De 1,250 
anställda levererar rådgivning inom bygg, anläggning, miljö, klimat 
och energi samt infrastruktur, fysisk planering och ekonomi. 
NIRAS har kontor i 16 städer i Danmark, dotterbolag i 10 länder och 
är starkt representerat i Östersjöregionen med avdelningar i Polen, 
Estland, Finland, Sverige och Ukraina. Läs mer på www.niras.se 


