
   

 

 
 
 
Pressmeddelande den 25 juli 2016 
 
Assemblin förvärvar Skanska Installation och förstärker verksamheten  
med 830 nya medarbetare 
 
Assemblin har tecknat avtal om att förvärva Skanska Installation av Skanska Sverige. 

– Förvärvet av Skanska Installation innebär en rejäl förstärkning för Assemblin inom el, vs och ventilation, 
säger Lars-Ove Håkansson, styrelseordförande i Assemblin AB. 

– Medarbetarna i Assemblin och Skanska Installation kommer tillsammans att bilda en mycket stark 
organisation med stor utvecklingskraft. 

Genom förvärvet övergår Skanska Installations cirka 830 medarbetare på ett 20-tal platser i Sverige till 
Assemblin. Innan förvärvet hade Assemblin drygt 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden. År 2015 
omsatte Skanska Installation cirka 1,5 miljarder kronor och Assemblin cirka 7 miljarder kronor. 

– Skanska Installation har liksom Assemblin omfattande erfarenhet vad gäller stora och komplexa projekt. 
Dessutom har Skanska Installation ett välutvecklat koncept för multidisciplinära entreprenader, som 
ytterligare stärker Assemblins kunderbjudande, säger Lars-Ove Håkansson. 

– Jag vill tacka alla våra fantastiska medarbetare som utvecklat Skanska Installation till en verksamhet med 
goda framtidsutsikter. För att ta tillvara på potentialen fullt ut är det bäst att en ny långsiktig ägare, fullt 
fokuserad på installationstjänster, nu tar över stafettpinnen, säger Mats Nyström, verksamhetsdirektör, 
Skanska Sverige. 

Nu vidtar en process där Skanska Installations verksamhet på alla plan ska integreras med Assemblin. 

För mer information kontakta: 
Anne Veiksaar, Varumärkes- och kommunikationschef Norden, 010-475 39 68, anne.veiksaar@assemblin.se 
Fredrik Allthin, VD Assemblin El AB, 010-472 40 10, fredrik.allthin@assemblin.se 
Lennart Petersson, VD Assemblin VS AB, 010-475 20 03, lennart.petersson@assemblin.se 
Håkan Ekvall, VD Assemblin Ventilation AB, 010-452 72 63, hakan.ekvall@assemblin.se 

 
Om Assemblin:  
Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med verksamhet i Sverige, Norge och 
Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i 
kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det 
lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är cirka 7 miljarder SEK och med mer än 5 000 
medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. För dig. 
 
Läs mer på www.assemblin.se 
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