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Acando Norge har vunnit ramavtal med Statens Vegvesen 
 
Statens Vegvesen Vegdirektoratet (SVV) har tecknat ramavtal med Acando Norge, 
tillsammans med Metier, Computas och KnowIT, rörande konsulttjänster inom IT. 
Ramavtalet gäller Leveransuppdrag IT (omfattning 400-600 MNOK), Kompetensuppdrag 
IT (omfattning 500-700 MNOK) samt Specialiserade tjänster IT. Det förväntade uttaget 
är baserat på preliminära uppskattningar och ramavtalen fortlöper under två år, med 
möjlighet till förlängning på 1 + 1 år.  
 
Avtalen ska täcka uttalade kompetensbehov gällande IT-tjänster och behov av oberoende 
externa uppdrag. Avtalen kan även användas vid behov av ytterligare kapacitet.  
 
Ramavtalen gäller: 
1. Leveransuppdrag IT 
2. Kompetensuppdrag IT 
     - IT rådgivning, styrning och ledning 
     - Generellt IT-stöd 
3. Specialiserade tjänster IT (Acando är en underleverantör) 
     - Geomatik 
     - Business Intelligence 
 

- "SVV har sedan flera år tillbaka varit en viktig kund för Acando och vi är glada över 
att ha vunnit ramavtalen. Acando har en omfattande branscherfarenhet från många år 
av samarbete, och det stärker även vår position i SVV. Intelligenta transportsystem är 
ett viktigt fokus för oss och det är spännande att delta i projekt som kan göra 
transporter smartare, säkrare och mer miljövänliga. Vi ser fram emot att fortsätta 
arbetet och stötta med vår kompetens inom bland annat rådgivning, arkitektur, 
systemutveckling och systemförvaltning i SVVs innovativa projekt", säger Sven Ivar 
Mørch, vd Acando Norge.  

 
Acando har, tillsammans med Metier, Computas och KnowIT, bildat en samarbetsplattform 
som täcker samtliga delområden inom ramavtalen Leveransuppdrag IT och 
Kompetensuppdrag IT. Samarbetet bygger på att utnyttja bolagens samlade kapacitet och 
expertis för att ge bästa möjliga leverans till SVV. Modellen passar respektive affärsmodell 
och bolagen är underleverantörer till varandra. 
 
Den förenande konstellationen med Acando som huvudentreprenör och underleverantörer 
utgör som helhet runt 3 000 anställda i Skandinavien, varav över 900 anställda i Norge. De 
gemensamma kontoren finns i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Arendal Porsgrunn, 
Kristiansand och Ålesund. 
 
SVV är en av Acando Norges största kunder och utgör en sektor Acando har arbetat med 
sedan grundandet i Norge 1997. Acando har erfarenhet både nationellt och lokalt i de olika 
regionerna, och har haft uppdrag hos SVV sedan 2007. 

 
För mer information vänligen kontakta: 
Sven Ivar Mørch, CEO Acando Norge, sven.ivar.moerch@acando.no, + 47 908 46984  
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications Acando, anna.ohlsson@acando.com, 
+46 704 134179 
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Om Statens Vegvesen Vegdirektoratet 
Statens Vegvesen är en norsk myndighet som ansvarar för byggande och underhåll av 
nationella vägar och länsvägar, samt övervakning av fordon och förare. Myndigheten består 
av Vegdirektoratet och 5 regioner (Region öst, Region syd, Region norr, Region väst och 
Region central). Myndigheten ligger under Transportministeriet, men regionala vägkontor 
omfattas av länen i fråga om länsvägar.  
 
Om Acando 
Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa 
affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala 
lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och 
affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur 
organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1 600 anställda fördelade på fem länder. 
Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2015 och är noterat på Nasdaq Stockholm. 
www.acando.se 
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