
Framgångsrika partneringprojekt
Assemblin är en värdeadderande och pålitlig installationspartner 
i stora och små partneringprojekt.

Det är insidan som räknas.

Assemblin har medverkat i ett stort 
antal partneringuppdrag de senaste 
åren. Som ett av Nordens ledande 
installationsbolag har vi den kompe-
tens och erfarenhet som krävs för ett 
aktivt deltagande redan i förstudien 
och projekteringen. Sedan tar vi fullt 
ansvar även för samordning, installa-
tion och driftsättning av de tekniska 
installationerna.



Vår målsättning i alla partneringuppdrag är att i nära samverkan med övriga inblandade parter bidra 
till en bra produktionsprocess med kontrollerade risker och ett slutresultat som överträffar beställa-
rens förväntningar avseende kvalitet, funktion och prestanda – i rätt tid och till rätt pris.

Din värdeadderande installationspartner 

I ett partneringprojekt samverkar flera par-
ter i ett byggprojekt, med delade risker och 
möjligheter. Det borgar för ökat engage-
mang, bättre kvalitet och mer kunskapsut-
byte. Partnering bygger på förtroende och 
öppenhet mellan parterna, där beställare 
och entreprenörer jobbar strukturerat mot 
samma mål och hjälps åt att identifiera 
förbättringsmöjligheter och lösa problem 
som uppstår.  Under de senaste åren har 
Assemblin deltagit i flera partneringprojekt 
– stora som små. 

Assemblin har spetskompetens inom 
ett stort antal teknikområden bland 
vilka el, värme & sanitet, ventilation och 
automation är de största. Därutöver har 
vi ledande kompetens inom sprinkler, 
data & telekom, säkerhet, fjärrvärme, 
kyla, industrirör, instrument samt 
elverkstad och fältservice. Vårt fokus 
ligger på hur byggnader ska fungera på 

lång sikt. Vi jobbar gärna tillsammans i 
multidisciplinära tekniska uppdrag, men 
också var för sig. Vi har en stark lokal 
förankring, men förenas av gemensam-
ma värderingar och en minimistandard 
i viktiga frågor som affärsetik, arbets-
miljö, säkerhet, inköp, riskhantering, 
miljö och klimat samt jämställdhet och 
mångfald. 

Assemblin utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, energi och vatten. System du ofta inte ser, 
men som får byggnader att fungera och människor att trivas. Installerade av skickliga medarbetare med hjärtat på 
rätt ställe. Scanna koden och läs mer på assemblin.se

En komplett installationspartner med teknikkompetens i fokus

Tidig involvering
Genom att alla parter får möjlighet att 
påverka redan i planerings-/projekterings-
fasen erhålls fler perspektiv på den slutliga 
lösningen. Erfarenheten visar att en nära 
samverkan mellan konstruktörer, kalky-
latorer och personer från produktionen 
ger en mer kostnadseffektiv arbetspro-
cess och bättre slutresultat. För vår del 
handlar det om att bidra med kvalificerad 
fastighetsteknisk kompetens vilket är vär-
defullt vid utformning av systemlösning, 
materialval, produktionsmetoder etc.

Gemensamma mål och intressen
Väl genomförda partneringprojekt inleds 
med att projektets målbild, specifika för-
utsättningar och struktur tydliggörs i en 
gemensam programförklaring, som utgår 
från beställarens vision och önskemål. Vi 
säkerställer att denna programförklaring 
förankras väl i vår organisation, vilket 
bidrar till att alla känner ett ökat ansvar 
för projektet och dess slutmål.

Öppenhet och samverkan
Ett förtroendefullt och öppet samar-
bete som präglas av lyhördhet och 
prestigelöshet är nyckeln till framgång i 
en partneringsamverkan. Vi tror på hög 
transparens, ärlighet och ett öppet sam-
arbetsklimat där alla parter arbetar till-
sammans för uppdragets bästa. 
Delaktighet föder engagemang och mins-
kar risken för suboptimering – alla parter 
hjälps åt för att tillsammans lösa de pro-
blem som uppstår och för att nå ett bra 
resultat istället för att maximera den egna 
insatsen.

En integrerad organisation och väl 
strukturerad kommunikation
Genom en gemensam organisation där 
alla parter integreras uppnås maximal 
effektivitet, säkerhet, ekonomi och kvali-
tet. Det är också viktigt med en väl struk-
turerad kommunikation med tydliga man-
dat för alla mötesforum.

Framgångsfaktorer i partneringprojekt


