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Miljöprofilerat kontor i Stockholms hjärta
I Sergelhuset byggs nu Stockholms mest centrala kontor. Assemblin har fått i uppdrag av Zengun
att ansvara för konstruktion och installation inom värme, sanitet och kyla. Projektet ska klassas
med den högsta miljöcertifieringen, LEED Platinum.
Nio våningsplan och 15 000 kvadratmeter kontor vid Sergels torg: Sergelhuset kommer att husera några av
stadens mest centrala och eftertraktade kontor när det står klart 2020. Projektet har även höga ambitioner
inom hållbarhet. Sergelhuset ska klassificeras enligt den högsta miljöcertifieringen, LEED Platinum. Här
installeras såväl sedumtak som extremt snålspolande blandare, och regnvatten används för att vattna
blomlådor och spola toaletter.
I ett partneringprojekt, där Vasakronan är beställare, har byggentreprenören Zengun anlitat Assemblin för att
ansvara för konstruktion och installation inom värme, sanitet och kyla. Ordervärdet ligger på drygt 70 miljoner
kronor. I uppdraget ingår två stora etapper, E01 och E04. E01 försörjer dessutom övriga etapper med värme,
vatten och kyla. Som mest arbetar uppåt 30 montörer från Assemblin i E01 och uppåt tio i E04.
– Att arbeta så här centralt är alltid en utmaning, då det ställer höga krav på planering. Det har dock fungerat
bra tack vare stort fokus på ordning och reda i projektet samt att alla leveranser av material samordnas, säger
Per Nordén, filialchef Assemblin Stockholm Hus VS.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Nordén, filialchef Assemblin Stockholm Hus VS, per.norden@assemblin.se, 010-475 13 69

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.
Vår omsättning är 8,9 miljarder kronor och vi har 5 700 medarbetare på 100 orter i Norden.
Vill du veta mer? Besök assemblin.se
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