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Höga säkerhetskrav i installationsuppdrag på ny flygplats  
 
I Sälen byggs nu en internationell flygplats. Totalentreprenören Peab har valt Assemblin för 
elinstallationer i terminalbyggnaden. 
 
Det är 19 år sedan det senast byggdes en flygplats i Sverige och i december 2019 invigs den nya 
internationella flygplatsen Scandinavian Mountains Airport i Sälen. Peab är totalentreprenör och bygger 
bland annat terminal och garage på sammanlagt drygt 9 500 kvadratmeter. För elinstallationerna i 
flygterminalen har Peab valt att samarbeta med Assemblin.  
 
– Det är hedrande för oss att ha fått ett så omfattande och intressant projekt, där säkerhetskraven är så 
höga, säger Christian Skoglund, regionchef Nordväst på Assemblin El.  
 
Assemblins uppdrag omfattar bland annat LED-armaturer, nödbelysning och hänvisningsskyltar. 
Närvarostyrning installeras i de flesta mindre utrymmen. Yttre skyltar och belysning styrs med automatik. 
Dessutom ingår matning av centraler och större maskiner. Det innebär bland annat installation av ställverk. 
Teleinstallationer med data och fiber samt ett omfattande brandlarm ingår också i Assemblins leverans. 
 
– Flygplatsterminalens brandlarm förser vi med ett högtalarbaserat talat utrymningslarm. Det är något som 
det ställs krav på idag när det handlar om den här typen av lokaler. Högtalarsystemet kan även komma att 
användas för utrop och bakgrundsmusik, säger Christian Skoglund.  
 
Peabs val av Assemblin grundar sig på tidigare goda erfarenheter från genomförda projekt och naturligtvis 
ett bra pris. 
 
– Med de enorma säkerhetskrav som gäller för projektet blir det helt avgörande att våra 
underentreprenörer kan leverera på den nivån. Vi känner Assemblin som en kompetent partner och det är 
extremt viktigt i ett projekt som detta, konstaterar Anna Pers, projektchef på Peab. 
 
För mer information kontakta:  
 
Christian Skoglund, regionchef Nordväst, Assemblin El  
+46 10 472 40 30, christian.skoglund@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 för el, värme, sanitet, ventilation och automation i 
kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier. Vår styrka är att vi kombinerar det lokala 
företagets personliga närvaro med den multidisciplinära koncernens styrka. Vår omsättning är 8,2 miljarder 
kronor och vi har 5 700 medarbetare på 100 orter i Norden.  
 
Vill du veta mer? Besök assemblin.se  

http://www.assemblin.se/
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