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Instalco i samverkansentreprenad med Scania och Skanska  
vid bygget av nya gjuteriet i Södertälje 
 
Instalcos bolag JN El har fått i uppdrag av Skanska att utföra elinstallationer i samband 
med byggnationen av Scanias nya gjuteri i Södertälje.  
 
Uppdraget ska utföras i samverkansentreprenad där JN El ska göra elarbeten för ett ordervärde 
av cirka 100 miljoner. 
 
Satsningen på ett nytt gjuteri är en av Scanias största industriella investeringar. Det kommer att 
göra det möjligt att tredubbla kapaciteten och samtidigt halvera energiförbrukningen jämfört 
med verksamheten i det nuvarande gjuteriet. 
 
-Det här är ett viktigt uppdrag för oss och det är vårt långvariga samarbete med Scania och 
Skanska som ligger till grund att vi får vara med i det här prestigeprojektet. 
Samverkansentreprenaden ger oss stora möjligheter att på ett tidigt stadium föreslå och 
genomföra kostnadseffektiva och hållbara lösningar i det nya gjuteriet. Vi ser fram emot att 
samarbeta med Skanska och Scania under kommande år, säger Peter Hjerpe, vd på JN El i 
Södertälje. 
 
JN El har börjat med det förberedande arbetet där den största delen kommer att utföras under 
2020. 
 
Det befintliga gjuteriet på Scania i Södertälje är byggt på 1910-talet. Den nya anläggningen som 
bland annat ska gjuta motorblock och cylinderhuvuden till Scanias motorer ska byggas i två plan 
på totalt 34 000 kvadratmeter. Gjuteriet kommer att ha en viktig roll i framtagningen av framtida 
ännu mer energieffektiva förbränningsmotorer.  
 
 
För ytterligare information: 
Peter Hjerpe, vd JN El 
Telefon 070-944 66 63, peter.hjerpe@jnel.se  
 
Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-ansvarig Instalco 
Telefon +46-70-913 67 96, e-post fredrik.trahn@instalco.se  
 
 
 
 
Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom VS, el, ventilation, kyla och industri. Vi 
kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. 
Verksamheten bedrivs genom ett 60-tal lokalt ledande och högt specialiserade enheter, med stöd från 
en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För 
mer information, besök www.instalco.se. 
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