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Pressmeddelande från AFRY 
  

AFRY förvärvar säkerhetskonsulten One World i Norge 

Med One World stärker AFRY sin position inom säkerhetsrådgivning och 

konsulttjänster i Norge. 

One World utvecklar och levererar omfattande tjänster inom riskanalys, 

säkerhetsledning, digital beredskapsplanering och krishantering till institutioner. 

Företaget erbjuder främst konsulttjänster för utveckling och implementering av 

omfattande system för säkerhetsledning och nödsituationshantering. 

– Säkerhetsrådgivning är ett av våra prioriterade områden för att hjälpa våra kunder 

att skydda sina tillgångar mot oönskade handlingar och händelser. Med förvärvet av 

One World kan vi erbjuda befintliga och potentiella kunder ett komplett erbjudande 

inom säkerhetsrådgivning. Det finns stora möjligheter att skapa synergier med AFRYs 

verksamhet inom rådgivning och projektledning för fastighets- och byggsegmentet, 

säger Christopher Klepsland, landschef för Norge, AFRY. 

One World kommer att ingå i Advansia, som är ett norskt dotterbolag till AFRY och en 

ledande aktör inom projekt- och byggledning. Advansia är verksamma i alla typer av 

landbaserade bygg- och infrastrukturprojekt, från lokala byggprojekt till 

specialbyggnader som Polisens nationella beredskapscenter, ett nytt akutsjukhus i 

Oslo och ett nytt regeringskvarter. 

– Vi är glada över att bli en del av Advansia. Marknaden för våra tjänster växer och 

tillsammans med Advansia kommer vi att stärka vår position inom både den offentliga 

sektorn och det privata näringslivet, säger Morgan Grindheim, vd och delägare, One 

World. 

Bolaget har en årlig omsättning på 15 miljoner SEK och 8 anställda i Norge. One World 

kommer att konsolideras med AFRY från och med den 1 januari 2020. 
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AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att 

utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena 

infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar 

för kommande generationer. 

 

Making Future. 


