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Assemblin installerar i Sveriges största passivhus 
Assemblins ventilationslösning är central när ett nytt sjukhus för psykiatrisk vård i Linköping ska uppfylla 
kraven för både passivhus och Miljöbyggnad Silver. 
 
I Linköping byggs nu ett av landets mest energieffektiva sjukhus, det så kallade Tinnerbäckshuset, som 
också blir Sveriges största passivhus. Här kommer lokaler för barn- och vuxenpsykiatri, habilitering, 
beroendevård men även universitetsverksamhet och forskning finnas. Projektet är den tredje och 
avslutande etappen i arbetet med att skapa Linköpings framtida Universitetssjukhus.  
 
Långt samarbete 
Assemblin Ventilation har under en längre tid arbetat med Region Östergötland i andra projekt på 
Linköpings Universitetssjukhus och har tillsammans med andra entreprenörer ett ramavtal med regionen. 
Vid en andra konkurrensutsättning som gjordes inför detta uppdrag vann entreprenadgruppen 
upphandlingen utifrån genomförandeplan och pris. 
 
– Assemblin har i de tidigare projekten levererat en bra slutprodukt och har därför sedan tidigare ett stort 
förtroende hos beställare, säger byggledaren Niklas Petersson, Planproj AB, som arbetar för regionen.  
 
Höga hållbarhetskrav 
Ordervärdet är cirka 23 miljoner kronor. Förberedande arbeten pågår och i november påbörjas 
installationen, för att vara klar för slutbesiktning den sista november 2020. Utöver Passivhuscertifikat ska 
byggnaden även uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver. 
 
Krister Petersson, projektledare Assemblin Ventilation Linköping, konstaterar att uppdraget är omfattande 
och tekniskt avancerat. 
 
–  Ventilationsanläggningen är dimensionerad för en yta på omkring 16 000 kvm. Målet är ett inneklimat av 
hög kvalitet samtidigt som energiutnyttjandet ska vara lågt. Det kräver den senaste tekniken med bland 
annat hög verkningsgrad på värmeåtervinning och fläktmotorer. 
 
För mer information kontakta: 
Krister Petersson, projektledare Assemblin Ventilation, 010-452 73 87, Krister.Petersson@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 el, värme, sanitet, ventilation och automation i 
kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier. Vår styrka är att vi kombinerar det lokala 
företagets personliga närvaro med den multidisciplinära koncernens styrka. Vår omsättning är 8,2 miljarder 
kronor och vi har 5 700 medarbetare på 100 orter i Norden.  
 
Vill du veta mer? Besök assemblin.se  
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