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Nytt ventilationsuppdrag under jord till Assemblin 
 
På uppdrag av Skanska Sverige AB ska Assemblin Ventilation ansvara för 
ventilationsinstallationerna vid två nya tunnelbanestationer i Barkarby (Järfälla).  
 
Stockholms tunnelbanenät byggs ut, bland annat genom att den blå tunnelbanelinjen förlängs från Akalla till 

Barkarby. På uppdrag av Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana ska Skanska Sverige AB 

genomföra stomkomplettering och tunnelinstallationer i förlängningen, och Skanska Sverige AB har nu 

uppdragit åt Assemblin Ventilation att utforma och installera ventilationssystemen i de 4 kilometer långa 

tunnlarna mellan Akalla och Barkarby samt de två nya stationerna Barkarby och Barkarbystaden.  

 

”Assemblin har stor erfarenhet av ventilationsinstallationer under jord, vilket kan vara lite utmanande. I detta 

projekt ställs också höga klimatkrav samtidigt som inomhuskomforten måste säkerställas 30 meter under 

marknivå. Vi är mycket glada över detta uppdrag, och vår målsättning är att tillsammans med Skanska utforma 

riktigt bra lösningar och bidra till en bra process”, säger Håkan Ekvall, vd och chef för Assemblin Ventilation.  
 

 
För mer information, kontakta: 

Joakim Wall, regionchef i Assemblin Ventilation, joakim.wall@assemblin.se, +46 10 452 73 22 
Håkan Ekvall, vd och affärsområdeschef i Assemblin Ventilation, hakan.ekvall@assemblin.se, +46 10 452 72 63 
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 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 13,5 miljarder kronor och cirka 6 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på 
assemblin.se. 
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