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ÅF förvärvar Mometo - digital rådgivare i Norge 

Med förvärvet av Mometo är ÅF positionerade för fortsatt tillväxt i Norge och 

samtidigt stärks erbjudandet inom digitalisering i Skandinavien.  

Förvärvet är i linje med ÅFs strategi att utveckla tjänsteerbjudandet inom rådgivning 

och projektledning samt att utöka affären inom digitala tjänster i Norge, som är ÅFs 

största marknad efter Sverige. 

Mometo fokuserar på rådgivning och projektledning inom energi, vård och offentlig 

sektor. Företaget har en stark position och varumärke i Trondheim regionen. De tre 

största kunderna är Helse Midt Norge – den offentliga vårdregionen i mellersta Norge, 

NTNU – det största universitetet i Norge och Trønder Energi – den största 

energileverantören i mellersta Norge.    

“Norge är en av våra prioriterade marknader och förvärvet av Mometo skapar en 

plattform för fortsatt tillväxt i regionen. Det är en hög efterfrågan på digitala tjänster 

och tillsammans med Mometo kan vi stärka vårt digitala erbjudande inom alla 

sektorer”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef på ÅF. 

Synergier förväntas inom den nuvarande affären som omfattar digitala tjänster, energi 

och infrastruktur.  

“Vi är glada att bli en del av ÅF. Marknaden för våra tjänster växer i 

Trondheimregionen och ett partnerskap med ÅF stärker våra möjligheter i större 

infrastruktur och vårdprojekt”, säger Morten Rosmæl, VD och Martin Engan, 

Styrelseordförande på Mometo. 

Bolaget har en årlig omsättning på 38 MSEK och har 14 medarbetare baserade i 

Trondheim. Mometo konsolideras i ÅF i juni 2018.  
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ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi 

skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. 

Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.  

 

ÅF – Making Future. 


