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Assemblin Norge stärker sin position i Østlandet, nordväst om Oslo 
Assemblin Norge stärker sin position i Østlandet (Viken Fylke) genom förvärv av värme- och 
sanitetbolaget Hemsedal VVS AS. Verksamheten har 12 medarbetare och en årsomsättning på cirka 
35 MNOK. 

Hemsedal VVS AS, som grundades 2000, är ett väl etablerat installationsbolag som levererar vatten, värme och 
energi. Hemsedal VVS erbjuder både entreprenadprojekt och serviceuppdrag och har specialiserat sig på 
fritidshus. Bland kunderna märks olika byggentreprenörer samt stugleverantörer.  

– Assemblin har en stark marknadsposition i och söder om Oslo, men satsar sedan 2019 också på en ökad 
närvaro norr om Oslo. Förvärvet av Hemsedal VVS passar därför mycket bra i vår tillväxtstrategi. Det är ett 
välskött och lönsamt bolag med en kultur som liknar vår. Deras marknadsförutsättningar skiljer sig från den 
konjunkturkänsligare Oslomarknaden vilket också ger oss ökad stabilitet. Detta förvärv kommer att stärka oss 
såväl kompetensmässigt som finansiellt, säger Torkil Skancke-Hansson, vd och chef för affärsområde 
Assemblin Norge. 

– Med en stark aktör som Assemblin i ryggen får vi större spelrum och helt andra möjligheter att åta oss större 
projekt. Vi är övertygade om att Assemblin blir en positiv och trygg ägare som tillför oss kompetens och 
utvecklingsmöjligheter som vi saknar idag, säger Håkon Albjerk, chef på Hemsedals VVS.  

För mer information om Hemsedal VVS, se www.hemsedalvvs.no  

För mer information, kontakta: 
Torkil Skancke Hansen, vd och chef för affärsområde Assemblin Norge, torkil.hansen@assemblin.no,  
+47 97 57 75 54 
Håkon Albjerk, chef på Hemsedals VVS, haakon@hemsedalvvs.no,  +47 40 40 30 81 
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 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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