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Assemblin utför installationer i högautomatiserat lager för ICA 
Assemblin utför elinstallationer i ICA Fastigheters nybygge för lager, logistik och kontor i 
Kungsängen, nordväst om Stockholm. Uppdraget omfattar kraft, belysning samt tele och har ett 
sammanlagt ordervärde på ca 55 miljoner kronor.  

Lagerbyggnaden blir högautomatiserad och robotiserad med anpassning för e-handel. Den omfattar ca 30 000 
kvm och kontorsbyggnaden strax intill omfattar ca 5 000 kvm. De nya byggnaderna uppförs i logistikområdet 
Brunna, som ligger strategiskt nära Europavägarna E18 och E4. I Brunna finns sedan tidigare ett flertal 
etablerade företag inom service, handel, lager och logistik.  

– Utmaningen för oss är främst den korta byggtiden. Vi startade vårt uppdrag i början av maj och i mars 2021 
ska projektet avslutas för vår del. Det är mycket som ska falla på plats under den tiden, säger Peter Bertlin, 
regionchef Assemblin El, Region Öst.  

Assemblin har sedan tidigare ett etablerat samarbete med ICA Fastigheter och är glada över att åter få 
förtroendet i ett så omfattande projekt.  

Arbetet utförs av Assemblin El i Västerås och Enköping. Beställare av lagerbyggnaden är Fastica Ornäs AB (ICA 
Fastigheter) och beställare av kontorsbyggnaden är MVB Öst AB, med slutkund ICA Fastigheter. 

För mer information, kontakta: 
Peter Bertlin, regionchef Assemblin El, Region Öst, peter.bertlin@assemblin.se, +46 10 472 47 98 
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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