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Assemblin ansvarar för säkra och hållbara installationer i Örebros nya 
landmärke 
I januari gick startskottet för första etappen av Klöverns projekt Örebro Entré, som blir det nya 
landmärket vid norra infarten till Örebro centrum. Assemblin utför installationer inom VS, kyla, 
energi, ventilation och automation på uppdrag av Peab.  

Byggnaden blir med sina 14 våningar en av Örebros högsta. Större delen av ytan kommer att upptas av Scandic 
Hotel, som flyttar in i nio våningsplan i början av 2022. Hotel Scandic Örebro Central, som blir namnet på det 
nya hotellet, får en kapacitet på cirka 160 rum. Resterande våningsplan utgörs av kontorslokaler. 

– I det här projektet ligger stort fokus på säkerhet och hållbarhet. Byggnaden får bland annat dubbla system 
för värme och kyla samt återvinning av energi från avlopp och kökskyla, berättar Martin Hedberg, filialchef vid 
Assemblin VS i Örebro.  

Projektet drivs i samarbete mellan Assemblins filialer i Örebro och Västerås. Den totala ordersumman uppgår 
till omkring 27 miljoner kronor. 

– Det känns väldigt roligt att vi fått förtroendet att utföra detta uppdrag åt Peab. En styrka i projektet är det 
nära samarbetet med våra kollegor inom automation och VS, säger Robin Bergström, filialchef för Assemblin 
Ventilation i Västerås. 

Platsen för Örebro Entré är ett tidigare spårområde som nu utvecklas och ger ett lyft åt stadens entré 
norrifrån. Här finns sedan tidigare bland annat resecentrum, kommunhus, rättscentrum, polishus och 
Skatteverket. Assemblin är även engagerade i bygget av Thorén Business School i samma område. 

För mer information, kontakta: 
Martin Hedberg, filialchef Assemblin VS, Örebro, martin.hedberg@assemblin.se, +46 10 475 26 46 
Robin Bergström, filialchef Assemblin Ventilation, Västerås, robin.a.bergstrom@assemblin.se, +46 10 202 85 
56 
Ronny Säll, filialchef Assemblin Automation, Borlänge, ronny.sall@assemblin.se, +46 10 472 69 55 
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef på Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 70 600 
73 21 

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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