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Industrikoncernen OneCo AS etablerar sig i Sverige och förvärvar Enteka AB 
Norska koncernen OneCo AS (www.oneco.no) etablerar sig i Sverige med ambitionen att bli en solid och 
långsiktig leverantör till svenska kraft- och elnätsföretag. Detta görs via förvärv av Enteka AB (www.enteka.se) 
vars medarbetare har gedigen erfarenhet och robust kompetens från den svenska elkraftsbranschen. 

OneCo är idag väl etablerade i Norge med 800 anställda, en omsättning av 1,5 miljarder NOK och med 
verksamheter inom huvudområdena: 

 Elkraft: Byggnation och underhåll av kraftnät och stationer upp till 420 kV.  

 Telecom: Byggnation och underhåll av basstationer för mobila nät.  

 Infrateknik: Installation, drift- och underhåll av elsystem (mellan- och högspänning). 

 Mätsystem (el & vatten): Installation av smarta mätare, planering, logistik, felsökning samt drift av 
kompletta system för insamling av mätvärden. 

 Automation: Systemintegratör som levererar kompletta lösningar till industri, kraftbolag och 
byggsektorn. 

 Informations- och kommunikationsteknologi (IKT): Totallösningar och drift 

 Välfärdsteknik: Kompletta lösningar till offentlig och privat sektor. 

Huvuddelen av OneCo AS verksamheten idag bedrivs inom kritisk samhällsinfrastruktur för elkraft och telenät på 
den norska marknaden. Ambitionen är att OneCo Sverige AB tar en motsvarande storlek och position i Sverige, 
samt tillför erfarenhet och resurser till övriga OneCo-koncernen inom byggnation och service av eltransmissions- 
anläggningar upp till 420 kV.  

”Genom vår etablering och inträde på den norska marknaden, tillgodosåg OneCo ett behov av en innovativ 
teknikentreprenör. Jag är helt övertygad om att vi kan ta samma position i Sverige. Våra ledord Långsiktighet, 
Passion och Generositet har varit stark bidragande till OneCo’s framgång i Norge och det är på samma sätt vi nu 
vill möta våra svenska kunder, leverantörer, partners och anställda”; säger koncernchefen för OneCo, Marvin 
Jensen. 

OneCo Sverige AB har vid etableringsfasen en orderstock på ca. 60 mill. SEK som i huvudsak kommer från 
entreprenad- och serviceverksamhet inom elkraftsbranschen. Detta kommer också initialt vara kärn-
verksamheten och huvudfokus för OneCo AB i etableringsfasen.  

OneCo AS har som målsättning att slutföra förvärvet av Enteka AB innan utgången av april 2018. I samband med 
detta byter Enteka AB namn till OneCo Kraftteknik AB, som blir ett dotterbolag till OneCo Sverige AB. 

För vidare information kontakta: 

Marvin Jensen Dag Andreasson 
Konsernsjef | CEO Tillträdande VD OneCo Sverige AB 
OneCo AS Enteka AB  
Tel.: +47-974 87 362 Tel.:+46 708 633 579  
marvin.jensen@oneco.no dag.andreasson@enteka.se  
 
OneCo AS är en industrikoncern med kärnverksamhet inom infrastruktur, industri, förnybar energi, byggsektorn samt 
välfärdsteknologi. En av våra styrkor är att tillhandahålla systemintegrerade lösningar för el och automation. OneCo har för 
närvarande cirka 800 anställda, en årlig omsättning på cirka 1,5 miljarder NOK och är lokaliserade i Kristiansand, Sandnes, 
Bergen och Oslo. 

Målet med koncernen är att skapa ökade värden för kunder och ägare samtidigt som vi utvecklar spännande jobb för våra 
medarbetare. Vi lägger vikt på att våra leveranser tillvaratar kundens önskemål såväl som lagstadgade krav samtidigt som 
våra anställdas säkerhet tillgodoses på ett bra sätt. 

Enteka AB är en montage-, teknik- och serviceentreprenör med specialistkompetens inom eltransmission 52 – 420 kV. Enteka 
har certifierad personal för provning av brytare, frånskiljare och jordningskopplare upp till 420 kV. Huvudkontoret finns i 
Rosersberg, Stockholm. Mer information finns att läsa på www.enteka.se 


