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Assemblin i Norge gör stark satsning på ventilation 
 
Assemblins norska verksamhet utökar med ventilationsavdelning. 
 
Assemblin har på kort tid etablerat sig som ett av Nordens ledande installationsbolag. I Norge är Assemblin 
idag starka inom el, värme och sanitet, men nu görs en strategisk satsning även inom ventilationsområdet. 
För att leda satsningen har Assemblin rekryterat Stein Arne Sværen, tidigare regionchef på GK Inneklima.  
 
– Assemblin har de senaste åren målmedvetet och framgångsrikt lyckats vinna många större, 
multidisciplinära avtal. I det sammanhanget blir ventilation ett spännande tillskott, som kompletterar 
erbjudandet till våra befintliga kunder och blir en dörröppnare till helt nya marknader i Norge. Jag är mycket 
glad över att denna satsning kommer att ledas av Stein Arne Sværen, som har den erfarenhet och 
kompetens som krävs för uppgiften, säger Torkil Skancke Hansson, affärsområdeschef och vd för Assemblin 
Norge. 
 
Under hösten ska ett tiotal medarbetare rekryteras, med målet att starta upp en fullfjädrad 
ventilationsverksamhet strax efter årsskiftet. Verksamheten kommer att starta med entreprenaduppdrag i 
Oslo-regionen, men relativt snart räknar man med att utöka till serviceuppdrag och en successiv 
bearbetning av flera regioner.  
 
– Vi har en stark och välrenommerad verksamhet i Norge som i dag omsätter 950 MSEK. Med denna 
satsning blir vi en komplett installations- och serviceleverantör även i Norge, vilket ligger i linje med vår 
övergripande strategi, säger Mats Johansson, vd och koncernchef för Assemblin. 
 
För mer information kontakta:  
 
Torkil Skancke Hansson, Affärsområdeschef och vd, Assemblin Norge 
torkil.hansen@assemblin.no 
 
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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