Pressmeddelande den 11 maj 2017

Assemblin installerar i ny flexibel vårdbyggnad
En ny byggnad för dialys, mammografi och utbildning ska uppföras vid
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Assemblin har fått uppdraget att
projektera och installera luftbehandlingsanläggning och sprinklersystem i
den drygt 34 000 kvadratmeter stora byggnaden.
– Assemblin är en naturlig partner för oss på NCC. Vi känner varandra väl efter flera
gemensamma projekt genom åren. Assemblin har alltid levererat på högsta nivå.
Inte minst uppskattar vi deras förmåga till problemlösning och generell öppenhet,
säger Roger Norén, projektchef på NCC Building som är huvudentreprenör för
projektet.
– I detta uppdrag är utmaningen främst att utforma installationerna så att framtida
ombyggnader ska kunna göras så enkelt som möjligt, säger Mats Stark, filialchef på
Assemblin Ventilation. Uppdraget genomförs som ett partneringprojekt med NCC
Building och Assemblin.
400 000 besök per år
Länssjukhuset Ryhov bedriver planerad och akut specialistvård dygnet runt, årets
alla dagar. Sjukhuset har 3500 anställda och över 400 000 besök varje år. Den nya
byggnaden anpassas efter sjukhusets framtida krav på ökad yta, flexibelt nyttjande
och integrering mellan vårdavdelning, dagsjukvård och mottagningar.
Även hållbarhetsaspekten är viktig och projektet ska klara kraven för miljöbyggnad
silver. Byggarbetena påbörjas under år 2018 och målet är att vissa delar av
verksamheten ska flytta in i början av 2020.
Ren luft och hög brandsäkerhet
Assemblins uppdrag omfattar projektering och installation av en
luftbehandlingsanläggning och ett sprinklersystem. Ren luft och brandsäkerhet har
hög prioritet i denna byggnad med vårdavdelningar för dialys och mammografi samt
utbildningslokaler.
– Vi har stor erfarenhet av att ta hänsyn till vårdmiljö, hygien och
smittskyddsaspekter gällande luftbehandlingsanläggningar i sjukhus, säger Mats
Stark.
– Sprinklersystemet ska täcka byggnadens samtliga 34 000 kvadratmeter. Det här
är ett samverkansprojekt som ställer stora krav på projektering och installation för
att uppnå optimalt utfall på kvalitet och kostnad, säger Lars-Åke Andersson,
filialchef på Assemblin VS Sprinkler.

Om Assemblin
Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med
verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller
tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor,
shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens
styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är över 8
miljarder SEK och med närmare 6 000 medarbetare på över 100 orter i Norden
finns vi där du är. För dig.
Vill du läsa mer? Gå in på: www.assemblin.se
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