
 
 
 
Pressmeddelande 2020-12-22  
 
 
Rejlers förvärvar KANtech i Norge och stärker 
positionen inom järnväg   
 
Rejlers förvärvar 100% av aktierna i det norska teknikkonsultföretaget KANtech AS, som är 
specialiserade på järnvägsteknik. KANtech förväntas omsätta närmare 20 miljoner NOK under 
2020 med god lönsamhet. Förvärvet är ett led i Rejlers tillväxtstrategi och innebär att Rejlers i 
Norge etablerar ett nytt affärsområde, Infrastructure, och stärker bolagets position på den 
växande järnvägsmarknaden i Norge. 
 
KANtech är känt för sin specialkompetens inom järnvägsteknik och större järnvägsprojekt. Bolaget 
erbjuder projekt- och byggledning samt ingenjörsledning och järnvägsteknisk rådgivning. KANtech 
grundades 2006, har kontor i Oslo och sysselsätter sju medarbetare samt har ett nätverk av 
underkonsulter. Bane NOR är bolagets största kund och KANtech har haft ledande roller i flera större 
järnvägsprojekt genom åren.   
 
"Förvärvet av KANtech ger Rejlers Norge en stark position på järnvägsmarknaden med möjlighet till 
betydande tillväxt under de kommande åren", säger Petter Arnesen, vd på Rejlers i Norge.  
 
"Vi ser fram emot att tillsammans med Rejlers skapa en starkare infrastrukturverksamhet. Rejlers har 
den kompetens och de resurser vi behöver för att stödja en större expansion av verksamheten”, säger 
Martin Algrøy, vd för KANtech.  
  
Övertagandet av KANtech sker från och med den 1 januari 2021. Med förvärvet etablerar Rejlers sig 
inom infrastrukturområdet i Norge. Uppbyggnaden av det nya affärsområdet sker i nära samarbete med 
Rejlers svenska affärsområde för järnväg, som består av cirka 80 medarbetare och ingår i divisionen 
Industry & Infrastructure.   
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB, +46 70 657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se 
Anna Jennehov, finanschef Rejlers AB, +46 73 074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se 
Petter Arnesen, vd Rejlers Norge AS, +47 95 19 53 17, petter.arnesen@rejlers.no 
Martin Algrøy, vd KANtech AS, +47 99 15 21 80, martin@kantech.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om KANtech  
KANtech är ett specialiserat järnvägstekniskt rådgivningsföretag. Företaget tillhandahåller projekt- och byggledning, samt 
ingenjörsledning och järnvägsteknisk rådgivning. Vidare utför företaget mättekniska tjänster och felsökning i järnvägsnätet. 
KANtech grundades 2006 och har kontor i Oslo, sysselsätter sju medarbetare samt ett nätverk av underkonsulter. Företaget 
omsätter ca 20 miljoner NOK. KANtech har haft ledande roller i större projekt som Samprosjektet Oslo S, Fornyelse Etterstad – 
Lysaker, Kontaktledning Egersund – Sandnes, Strømmens kollektivtrafikterminal. KANtech arbetar i hela järnvägsnätet i Norge 
med huvudverksamhet i regionen Östra Norge. 
 
Om Rejlers 
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en 
plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och 
medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur 
och fastigheter. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 
omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 
www.rejlers.com 
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