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ÅF förvärvar bolag inom byggledning Erstad & Lekven 
Oslo AS 

ÅF förvärvar genom dotterbolaget ÅF Advansia i Norge, per den 10 december 2015, 
samtliga aktier i Erstad & Lekven Oslo AS. Samgåendet stärker ÅFs erbjudande inom 
projektledning och byggledning i Osloområdet och sydöstra delarna av Norge. 

Erstad & Lekven Oslo AS har stor erfarenhet av den norska marknaden för 
byggledning. Företaget grundades 1989 och huvuddelen av verksamheten återfinns i 
den östra regionen av Norge. Erstad & Lekven Oslo AS har 40 anställda och den årliga 
omsättningen var 57 MNOK 2014. 

ÅF Advansia är en viktig aktör i förvaltningen av stora, komplexa, landbaserade, 
byggprojekt i Norge. Före sammanslagningen med Erstad & Lekven Oslo har ÅF 
Advansia 220 anställda och en omsättning på 490 MNOK 2014. ÅF koncernen har 
totalt ca 7800 anställda runt om i världen varav närmare 400 i Norge. 

- På ÅF Advansia känner vi Erstad & Lekven väl. Vi har samarbetat i flera tidigare 
projekt och vi delar viktiga kärnvärden. Båda företagen har lång erfarenhet av 
hantering av stora och komplexa landbaserade byggprojekt. Strategiskt har vi stora 
likheter och sammanfallande värderingar, som ett kompromisslöst fokus på kvalitet, 
säger Rune Hardersen, VD på ÅF Advansia. 
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Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen 
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den  
10 december 2015. 

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. 
Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika 
teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en 
bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen. 
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