
                                                                                  
 

 

 

Pressmeddelande  9 april 2014 

 

 

IK VII-fonden investerar i Ramudden 

 
IK Investment Partners (”IK”) IK VII-fond investerar i Ramuddenbolagen AB. Ett 

partnerskap med bolagets grundare och övriga delägare inleds för att tillsammans 

vidareutveckla verksamheten och möjliggöra en fortsatt stark tillväxt. Ramudden är ett 

uthyrnings- och tjänsteföretag som fokuserar på säkerhetsåtgärder vid trafikarbeten. 

Finansiella detaljer offentliggörs inte.  

 

Ramudden förser marknaden i Sverige, Norge och Finland med utrustning och tjänster för att 

öka säkerheten i samband med arbeten på och längs vägarna. Bolaget levererar helhets- eller 

dellösningar för trafikanordningar inklusive trafikanordningsplaner, utbildning, 

vägavstängningar, skyddsbarriärer, skyltning, trafiksignaler, bevakning, farthinder och 

service.  Företaget grundades 2005 och dess största marknad är för närvarande Sverige. 

Ramudden har dessutom verksamhet i Norge sedan 2009 och i Finland sedan 2012. Bolagets 

kunder består huvudsakligen av anläggningsentreprenörer och byggbolag. Ramudden omsatte 

239 miljoner kronor 2013.  

 
Ramudden har en ledande position i Sverige och Norden för uthyrning av trafikanordningar 

och utrustning till vägarbeten samt tjänster såsom trafikanordningsplaner och utbildning. 

Bolaget leds av de nuvarande huvudägarna Hans-Olov Blom, grundare och VD för Ramudden 

AB, och Birger Larsson, VD för Ramuddenbolagen AB. 

 

”Vi ser fram emot att fortsätta utveckla och expandera Ramuddens verksamhet i Norden 

tillsammans med IK. Ramuddens styrkor grundar sig på kunskap, hög servicegrad samt 

professionalism och i IK har vi fått en partner som delar vår syn på verksamhetsutveckling och 

tillväxt,” säger Birger Larsson, VD för Ramuddenbolagen AB.  

 

”Vi är mycket imponerade av Ramuddens starka historiska utveckling och bolagets 

drivkraftiga och kompetenta organisation. Tillsammans med ledningen kan vi utnyttja vår 

erfarenhet av att utveckla bolag för att ta Ramudden till nästa nivå”, säger Kristian Carlsson 

Kemppinen, partner på IK och rådgivare till IK VII-fonden.  

 

Transaktionen är villkorad av juridiska och regulatoriska godkännanden. 
 

För frågor kontakta:  

 

IK Investment Partners    Ramuddenbolagen AB  

Kristian Carlsson Kemppinen, Partner  Birger Larsson, VD  

Charlotte Laveson,   Tel: +46 60 12 10 60  

Kommunikationschef    Mob: +46 70 651 82 38 

Tel: + 46 8 678 95 00  



 

 

Om Ramudden  
Ramudden förser marknaden i Sverige, Norge och Finland med utrustning och tjänster for att öka säkerheten i 

samband med arbeten på och längs vägarna. Bolaget levererar helhets- eller dellösningar för trafikanordningar 

inklusive trafikanordningsplaner, utbildning, vägavstängningar, skyddsbarriärer, skyltning, trafiksignaler, 

bevakning, farthinder och service.  Företaget grundades 2005 och dess största marknad är för närvarande Sverige. 

Ramudden har dessutom verksamhet i Norge sedan 2009 och i Finland sedan 2012. Bolagets kunder består 

huvudsakligen av anläggningsentreprenörer och byggbolag. Ramudden omsatte 239 miljoner kronor 2013. För 

mer information: www.ramudden.se  

 

Om IK Investment Partners  
IK Investment Partners (tidigare Industri Kapital) (IK) är ett europeiskt private equitybolag fokuserat på 

investeringar i tre regioner; Norden, DACH och Frankrike/Benelux. Sedan grundandet 1989 har IK:s fonder rest 

mer än 7 miljarder euro och investerat i över 83 europeiska bolag. IK:s fonder investerar tillsammans med 

ledningen i medelstora företag som har stark förbättringspotential, och verkar inom professionella tjänster, 

omsorg, industri- och konsumentvarusektorerna. Den nuvarande portföljen omfattar 21 företag. För mer 

information: www.ikinvest.com 

http://www.ramudden.se/

