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Sweco Transform Award 
- indstillingskriterier 

 
Hvem kan deltage? 
Alle afgangsstuderende på en kandidatuddannelse, professionsbachelor, 
diplomingeniøruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse i Danmark kan indstille 
deres afgangsprojekt eller speciale til prisen. 

 
Om du har uddannet dig til arkitekt, ingeniør, bygningskonstruktør, biolog, 
byplanlægger eller softwareudvikler er mindre vigtigt. Vi tror nemlig på, at der er brug 
for alle vores faglige og menneskelige forskelligheder, hvis vi skal skabe et mere 
bæredygtigt samfund. 

 
Det eneste krav er, at dit projekt har en bæredygtig vinkel og beskæftiger sig med den 
grønne omstilling og bæredygtige transformation af vores byer og samfund. 

 
Kriterier for indstilling 

• Du skal være forfatter til projektet for at kunne indstille det til prisen. 
• Du kan indstille dit projekt, hvis projektet beskæftiger sig med den grønne 

omstilling og bæredygtige transformation af byer og samfund. Fx i relation til 
emner som bæredygtighed i bred forstand, bæredygtighed i materialevalg, 
bæredygtighed og digitalisering, cirkularitet og genanvendelse, FN’s 
verdensmål, miljø, CO2-reduktion, energi- og klimaoptimering, kyst- og 
klimasikring, LCA og LCC, bæredygtighedscertificeringer, EU’s taksonomi eller 
noget helt tredje. 

• Både projekter løst individuelt og i en gruppe kan indstilles. 
• Projektet skal være afleveret og bedømt i perioden fra den 1. maj 2021 til den 

15. august 2022. 
• Projektet skal kunne benyttes frit til formidling til offentligheden og må 

dermed ikke være underlagt en fortrolighedserklæring. 
 

Deadline og vigtige datoer 
• Du kan indstille dit projekt til og med den 15. august 2022. Herefter lukkes for 

indstillinger. 
 

• Efter den 15. august screenes og udvælges 3-5 finalister blandt de indstillede 
projekter, der går videre til en afsluttende finale. 

 
• Bliver dit projekt udvalgt til finalen, får du direkte besked senest fredag d. 10. 

september. Har du ikke hørt fra os senest d. 10. september, betyder det at du 
ikke er gået videre til finalen og vi giver dig skriftlig besked herom. 

 
• Bliver dit projekt udvalgt, inviteres du til en mundtlig præsentation den 28. 

september, hvor årets vindende projekt udvælges af en særligt sammensat 
jury ledet af Sweco Danmarks CEO, Dariush Rezai. 
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Præmie: 
Vinder du prisen for årets afgangsprojekt følger en pengepræmie på 50.000 kroner. 
Har I indstillet projektet som en gruppe, tildeles de 50.000 kr. til gruppen. Der knytter 
sig ingen krav til, hvad præmien benyttes til. 

 
Pengepræmien er skattepligtig som personlig indkomst. Det registreres på skat.dk, 
TastSelv. 

 
Sådan indstiller du dit afgangsprojekt 

 

Din indstilling skal bestå af: 
• Et resumé på dansk eller engelsk af projektet skrevet af projektets forfatter. 

Resumeet skal rumme projektets problemformulering, hovedkonklusioner og 
løsningsforslag, og fylde max en A4-side. 

 
• En udtalelse om afgangsprojektet/specialet fra projektets vejleder/vejledere. 

Udtalelsen skal fylde max en ½ A4-side. 
 

Din indstilling kan suppleres med: 
• Visualiseringer, skitser, afbildninger af modeller, 3D-modeller eller lignende, 

som indgår i dit projekt. 
 

• En 2-4 minutters video, optaget på en smartphone, hvor du præsenterer dig 
selv, din studiebaggrund og projektets fokus. 

 
Send din indstilling inkl. ovennævnte dokumenter til os på email kommunikation@sweco.dk 
 
 

Persondatasikkerhed 
Hos Sweco respekterer vi den enkeltes ret til privatliv og anerkender vigtigheden af at 
beskytte de personoplysninger vores kunder, medarbejdere og andre betror os. 

 
Alle personoplysninger oplyst i forbindelse med indstilling af et projekt til Sweco 
Transform Award vil kun blive opbevaret så længe, det er nødvendigt for voteringen 
og udvælgelsen af en vinder. 

 
Læs mere om, hvordan vi håndterer og behandler personoplysninger her: 
sweco.dk/privatlivspolitik 
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