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Assemblin Automation ansluter sig till stort Malmö-projekt 
Uppdraget att leverera och installera en komplett styr- och övervakningsanläggning till de två nya 
vårdbyggnaderna på Malmö sjukhusområde har tilldelats Assemblin. 
 
På uppdrag av Region Skåne bygger Skanska två nya vårdbyggnader på Malmö sjukhusområde. Assemblin är 
sedan tidigare involverade i projektet genom den unika installatörsgrupp som regionen upphandlat, där 
Assemblin El, APQ EL, Assemblin VS, AB Rörläggaren och Assemblin Ventilation ingår. Nu ansluter sig även 
Assemblin Automation, som upphandlats för styr- och övervakningsentreprenaden.  

– Det här är Assemblins största styr- och övervakningsuppdrag hittills. Ett jätteintressant uppdrag, säger Johan 
Mårtensson, filialchef Automation i Malmö.  

Assemblin ska leverera och installera en komplett styr- och övervakningsanläggning för installationerna på 
sjukhusområdets vårdbyggnader 35 och 36.  Det handlar om värme, ventilation, kyla, medicinska gaser, 
luftkvalitet och rumsstyrningar för bland annat vårdrum, operationssalar och intensivvårdsavdelning.  

I ett så här komplext uppdrag är samordningen mellan olika discipliner avgörande. För att uppnå det bästa 
resultatet används bland annat en webbaserad projektportal där beställaren på ett strukturerat och 
överskådligt sätt kan följa den ekonomiska utvecklingen genom projektets samtliga faser.  

– Projektportalen och de inblandade entreprenörernas både breda och djupa kompetens har utvärderats av 
Skanska och Region Skåne, och varit viktiga aspekter i valet av Assemblin Automation, säger Niclas Micha, 
affärsutvecklare på Assemblin El, som har en samordnande roll för installationsgruppen i projektet.  

Just nu, hösten 2018, är projektet inne i projekteringsfasen. Fas två inleds under nästa år och 2024 står 
sjukhuset klart för att ta emot de första patienterna.  

För mer information kontakta: 
Johan Mårtensson, filialchef Automation Malmö, +46 10 472 46 00, johan.a.martensson@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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