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Assemblin i Norge stärker sin elkompetens 
Assemblins norska verksamhet har förvärvat elentreprenören Wennevolds Elektro AS, och stärker 
därmed sin kapacitet och position som elinstallatör.  
 
Wennevolds Elektro AS har cirka 35 anställda med en årsomsättning på cirka 117 MNOK. Bolaget har hög 
kompetens inom elteknik med tyngdpunkt på medelstora projektuppdrag kring Oslo och i Östlandsområdet. 
 
– Även om vi har elkapacitet idag har vi varit för små för att kunna åta oss större projekt, och vi har därför 
under en tid letat efter en etablerad elverksamhet som kan ge oss den kapacitet och slagkraft som vi 
önskar. Wennevolds Elektro är en välrenommerad verksamhet som passar Assemblin bra både kompetens- 
och kulturmässigt. Vi välkomnar med glädje våra nya medarbetare, kunder och leverantörer, säger Torkil 
Skancke Hansen, affärsområdeschef och vd för Assemblin i Norge. 
 
Knut Wennevold, vd på Wennevolds Elektro, kommer att få en central roll i Assemblin Norge som ansvarig 
för all elverksamhet. 
 
– Den här affären är positiv för båda parter. I samtalen med Assemblin har vi konstaterat att vi har samma 
fokus på människor, relationer, kvalitet och utveckling. Vi kompletterar också varandra organisatoriskt: 
Wennevolds Elektro är starka på projektsidan, medan Assemblin i Norge är starka inom service. 
Tillsammans blir vi en starkare leverantör, säger Knut Wennevold.   
 
Affären genomfördes den 2 juli och kräver sedvanligt godkännande från konkurrensmyndighet. Wennevolds 
Elektro flyttar till Assemblins lokaler i  Oslo.  
 
– Det här blir ett bra komplement till vår norska verksamhet. Tillsammans blir vi en mer robust och 
konkurrenskraftig aktör inom elområdet, vilket stärker vår position på den norska marknaden, säger Mats 
Johansson, vd och koncernchef på Assemblin.    
 
 
För mer information kontakta  
Torkil Skancke Hansen, affärsområdeschef och vd för Assemblins norska verksamhet, +47 97 57 75 54, eller 
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef på Assemblin, +46 10 472 60 00.  
 
 
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  
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