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Assemblin installerar vid expanderande Falu lasarett 
 
Assemblin har fått ytterligare ett större installationsuppdrag vid Falu lasarett, som nu gör om- och 
tillbyggnader för att möta behovet av ökad vårdkapacitet inom Region Dalarna. Ordervärdet 
uppskattas till cirka 60 MSEK. 
 
Assemblin utför installationer för värme, sanitet, gas och kyla vid det omfattande projektet som startat vid 
lasarettet. Ordervärdet är omkring 60 MSEK och uppdraget utförs som totalentreprenad i samverkan med vår 
beställare Byggdialog.  

”Vi har under lång tid arbetat tillsammans med Byggdialog och Region Dalarna där vi genomfört entreprenader 
med gott samarbete. Med detta uppdrag fortsätter nu vår kompetenta projektorganisation att i samverkan 
leverera en tekniskt komplex byggnad med höga miljökrav”, berättar Andreas Aristiadis, vd och chef för 
affärsområde Assemblin VS.  

Lasarettet utökar genom projektet sin kapacitet inom högteknologisk vård och förbättrar samtidigt 
patientsäkerheten och arbetsmiljön för sina medarbetare. De nya ytorna tillförs genom att den befintliga 
akutmottagningen byggs på med sex våningsplan och dessutom sker en ombyggnad på två plan. Totalt 
omfattar projektet cirka 10 700 kvm inom bland annat IVA- och röntgenavdelningarna. Arbetet har startat 
under hösten och beräknas vara avslutat under hösten 2026. Bygget projekteras för att uppnå nivå Guld i 
Miljöbyggnad.  

 
För mer information, kontakta: 
Oscar Bergström, filialchef vid Assemblin VS i Borlänge, oscar.bergstrom@assemblin.se, +46 10 475 37 77 
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, +46 10 475 39 48, 
asvor.brynnel@assemblin.se 
 

Om Assemblin 
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och 
underhåller tekniska system och lösningar 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 12,9 miljarder kronor och cirka 6 700 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på 
assemblin.se. 
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