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Assemblin installerar i framtidens kontor för Trafikverket i Borlänge 

Diös och Trafikverket utvecklar framtidens kontor till Trafikverket i centrala Borlänge. Uppdraget 
att utveckla och installera ventilations- och automationslösningar har gått till Assemblin. Detta blir 
ett av de största pågående projekten för Assemblin i Dalarna. 

Som ett led i Trafikverkets långsiktiga lokalplanering kommer det befintliga huvudkontoret på Röda vägen i 
centrala Borlänge att byggas ut och uppgraderas. Den befintliga ytan på 31 000 kommer att byggas om och 
kompletteras med ytterligare 2 000 kvadratmeter flexibla och moderna kontorsytor. Fastighetsägaren Diös har 
upphandlat ByggPartner som generalentreprenör, och nu står det klart att Assemblin ska ansvara för 
ventilations- och automationslösningarna i fastigheten.  

– Den här fastigheten kommer att bli ett landmärke i Borlänge. Vi känner fastigheten sedan tidigare och vi har 
stor vana av partneringprojekt, vilket naturligtvis är en fördel. Vi är mycket stolta över att få vara en del i det 
här spännande projektet, som också blir ett av våra största pågående projekt här i området, kommenterar Lars 
Åsberg, filialchef på Assemblin Ventilation. 

Detaljplanering av uppdraget återstår vilket innebär att det slutliga ordervärdet ännu inte är fastställt. 
Byggstarten är omgående. Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM In-Use, very good, och 
beräknas stå klar sommaren 2022.  

– Det här kommer att bli en modern och uppkopplad fastighet, vilket ställer höga krav på samtliga 
installationer och inte minst automationslösningarna. Det är en klar fördel att vi får delta genom hela 
byggprocessen. Vi ser verkligen fram mot att i nära samarbete med övriga inblandade bidra till att förverkliga 
Trafikverkets och Diös visioner, säger Ronny Säll, filialchef på Assemblin Automation.  

Mer information om projektet, se Diös hemsida: https://www.dios.se/pressrum/dios-och-trafikverket-
tecknar-hyresavtal-for-framtidens-kontor-i-borlange/ 

För mer information om Assemblin och vårt uppdrag, kontakta: 
Lars Åsberg, filialchef Assemblin Ventilation, Borlänge, lars.asberg@assemblin.se, +46 10 452 73 69 
Ronny Säll, filialchef Assemblin Automation El, Borlänge, ronny.sall@assemblin.se, +46 10 472 69 55                           
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef på Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 70 600 73 21 

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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