Om AF Gruppen

AF Gruppen ASA er et av
Norges største børsnoterte
entreprenør- og
industrikonsern. Selskapet
har 2600 ansatte i Norge,
Sverige og Kina og hadde
en omsetning på 9,8 mrd. i
2012.
AF er inndelt i fem
virksomhetsområder:
Eiendom, Bygg, Anlegg,
Miljø og Energi.
Ambisjonen vår er å være
det naturlige valg for å løse
de mest krevende
oppdragene, gjerne i
yttergrensen av hva som er
mulig for et
entreprenørselskap.
Atferden vår skal
kjennetegnes ved
profesjonalitet og høy etisk
standard.

AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern. AF driver
prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, og land- og
offshorevirksomhet innen energirelaterte tjenester og fjerning av oljeinstallasjoner.
Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til
å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å
tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF står
for: Addressing Future.
Vi er opptatt av å hjelpe våre kunder til å lykkes med sin virksomhet ved å levere prosjekter og
tjenester i samsvar med deres behov og til avtalt pris. Ved å styre vår organisasjon inn mot
utfordrene oppgaver og mål, vil vi fortsette å skape verdivekst for vår virksomhet, våre eiere,
medarbeidere, kunder, leverandører og samfunnet. Atferden vår skal kjennetegnes ved
profesjonalitet og høy etisk standard.

Anlegg
AF er totalleverandør av anleggstjenester i Norge. AF har siden etableringen i 1985 bygget
opp erfaring og kompetanse til å gjennomføre alt fra mindre til store og krevende
anleggsprosjekter. Kundene er både offentlige etater og større industriselskaper. Anlegg har
spisskompetanse innenfor markedsområdene olje og energi, underjord, samferdsel og havn.

Bygg
AF utfører alle typer bygg for private og offentlige byggherrer. Virksomhetsområde Bygg omfatter
i tillegg rehabiliteringsarbeid i bolig- og næringsbygg. AF har i tillegg et av landets største miljø
innenfor energieffektivisering av bygg. AF har en sterk posisjon i Oslo, Drammen og det sentrale
Østlandsområdet, og har nylig etablert byggvirksomhet på Sørlandet og i Rogaland. I Sverige er
AF etablert i Gøteborg og Syd-Sverige.

Eiendom
AFs eiendomsvirksomhet identifiserer, erverver, utvikler, selger og gjennomfører prosjekter for
boliger og næringsbygg i områder der AF har entreprenørvirksomhet. Virksomheten gjør egne
investeringer eller samarbeider med partnere.
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Miljø
Virksomheten innenfor Miljø omfatter riving og miljøsanering på land og offshore. AF er
Skandinavias ledende rivningsentreprenør av bygninger, anlegg, installasjoner, samt riving i
forbindelse med rehabiliteringsjobber. AFs miljøvirksomhet er etablert i Norge og
Sverige. Offshore leverer AF forberedende arbeider, demontering og gjenvinning av
petroliumsinstallasjoner. AF har et moderne mottaksanlegg for miljøsanering av konstruksjoner i
Vats utenfor Haugesund og har etablert seg i England.

Energi
Energiområdet i AF tilbyr kompetanse innenfor energieffektivisering og energirelaterte tjenester
for bygg, industri, offshore og skipsindustri. Virksomhetsområde tilbyr målbare resultatgarantier
med bakgrunn i analyser og overvåking av energiflyten i bygget. Energi har tilstedeværelse i
Oslo, Skien, Bergen, Trondheim, Stavanger, Flekkfjord og Shanghai.
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