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Assemblin ansvarade för elinstallationer vid utbyggnad av sjukhus  
När anrika Carlanderska sjukhuset i centrala Göteborg byggdes ut ansvarade Assemblin för 
samtliga elarbeten. Samarbetet fungerade så bra att Assemblin även anlitades vid påföljande 
ombyggnationer och serviceuppdrag.  
 

Carlanderska sjukhuset, från 1927, är en stiftelse med Göteborgs Stad som huvudman. Det moderna sjukhuset 
har sedan start huserat i byggnader i nationalromantisk stil med inslag av nyklassicism, som omges av en 
vacker och rofylld park. Tanken har hela tiden varit att även miljön, inte bara vården, ska bidra till gott läkande. 

Vann arkitekturpris 
2015 startade en om- och tillbyggnad av Carlanderska sjukhuset, i samma stil som den befintliga byggnaden. 
White arkitekter ansvarade för utformningen, som 2019 tog hem det prestigefyllda arkitekturpriset European 
Healthcare Design Awards. 

Assemblin anlitades för samtliga elinstallationer av byggentreprenören Skanska i detta partneringprojekt.  

– Vi ansvarade för allt inom el: kraft, belysning, passage, inbrotts- och brandlarm. Eftersom byggherren, 
Carlanderska, är en stiftelse var det viktigt att inte överskrida budgeten. Vi som installatör kunde hjälpa till att 
hitta rätt nivå på projekteringen, bland annat genom att ge råd kring material så att det inte blev onödigt dyrt, 
berättar Philip Karttunen, projektledare på Assemblin El i Göteborg.  

Utmanande logistik 
Uppdraget gick till Assemblin mycket tack vare ett tidigare gott samarbete vid Angereds sjukhus.  

– Att bygga sjukhus, med kraven på en steril miljö, är utmanande och roligt. I det här projektet var det särskilt 
utmanande att den nya delen av sjukhuset byggdes samtidigt som verksamheten var i gång i den intilliggande 
sjukhusdelen. Logistiken var ytterligare något att ta hänsyn till, då sjukhuset ligger mitt i stan, fortsätter Philip 
Karttunen.  

Ordersumman var cirka 30 miljoner kronor och som mest jobbade 30 medarbetare från Assemblin med 
uppdraget. Efter den inledande uppdraget fortsatte Assemblin att anlitas vid ombyggnader och serviceuppdrag 
på Carlanderska sjukhuset, då med Vestia som beställare.  

För mer information, kontakta:  
Fredrik Jonsén, filialchef Assemblin El Göteborg, +46 10 472 65 80, fredrik.jonsen@assemblin.se  

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 8,9 miljarder kronor och cirka 5 700 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se. 
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