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Assemblin växer inom ventilation i Norge genom förvärv  
Genom förvärv av ventilationsbolaget Nor-Klima T. Svendsen AS (”Nor-Klima”) stärker Assemblin 
sin ventilationsposition i Drammen, Norge.  
 
Nor-Klima grundades 1992 och är ett ventilationsbolag med verksamhet i och omkring Drammen (väster om 
Oslo). Verksamheten omsätter cirka 33 MSEK per år.  

– För två år sedan startade vi vår ventilationssatsning och har sedan dess vuxit organiskt och levererat ett 
tiotal projekt med hög kundnöjdhet och bra resultat. Vi har idag en stabil ventilationsplattform, och genom 
detta förvärv får vi ytterligare erfarenhet, kompetens och kundrelationer, säger Torkil Skancke Hansen, vd och 
chef för affärsområde Assemblin Norge. 

– Nor-Klima är ett lönsamt ventilationsbolag som liksom Assemblin har stort fokus på kvalitet och 
kundnöjdhet. Målsättningen är att vi tillsammans ska fortsätta utveckla Assemblins ventilationsverksamhet i 
Norge, säger Stein Arne Svaeren, ventilationschef i Assemblin Norge. 

För Nor-Klima innebär transaktionen en möjlighet att få ytterligare kapacitet och ekonomiska muskler att 
kunna åta sig större projekt. 

– Vi känner Assemblin sedan tidigare och vet att vi har samma höga ambitioner. Som en del av Assemblin får vi 
möjlighet att fördjupa och utöka samarbetet med våra kunder genom att kunna delta i större projekt, säger 
Carl Morten Svendsen, vd i Nor-Klima. 
 
För mer information, kontakta: 
Torkil Skancke Hansen, vd och chef för affärsområde Assemblin Norge, torkil.hansen@assemblin.no,  
+47 97 57 75 54 
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,  
+46 10 475 39 48 

 

Om Assemblin 
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och 
underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att 
fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en 
omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se. 
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