
 

 
 
 
Pressmeddelande 27 september 2018 (08:30 CET) 
 

Två Instalcobolag får gemensamt uppdrag vid Sergels torg 
 
Instalcobolagen Rörgruppen och Ohmegi har fått förtroendet att delta i ombyggnationen 
av Sergelhuset vid Sergels torg i Stockholm.  
 
Rörgruppens VS-arbeten och Ohmegis elinstallationer gäller utförandeentreprenad åt NCC där 
Vasakronan är fastighetsägare. Uppdraget gäller en del av kvarteret Hästskon 12, även kallad 
Sergelhuset. Det gemensamma ordervärdet uppgår till 54 miljoner. 
 
Kvarteren vid Sergels torg genomgår nu en stor förvandling. Fastigheterna från 1960-talets 
omvandling av Stockholms city ska nu renoveras till moderna lokaler för kontor, hotell, bostäder 
och handel med mer liv och rörelse. Det nya området ska fortsatt ha den modernistiska visionen 
från tidigare men ska nu utvecklas till en levande stadsmiljö och mötesplats. 
 
- Vi är glada över att få fortsatt förtroende att göra viktiga installationer åt NCC. I det här fallet 
bidrar vi till utvecklingen av ett modernare, säkrare och mer levande område mitt i Stockholms 
city, säger Göran Johnsson VD på Rörgruppen. 
 
Uppdraget för Rörgruppen och Ohmegi gäller M-huset E03 längs Malmskillnadsgatan som 
omfattas av ombyggnad och påbyggnad. Arbetet inleds hösten 2018 omfattar 28 000 kvm och 
ska vara färdigställt sommaren 2020. 
 
- Det här är ett samhällsutvecklingsprojekt med tekniska installationer i ett av Stockholms bästa 
lägen. Ohmegi och Rörgruppen kommer tillsammans med NCC och Vasakronan att skapa en 
hållbar byggnad som ska få LEED Platina-certifiering vilket är en av de högsta miljömärkningarna 
ett hus kan få, säger Fredrik Ifwer, VD på Ohmegi. 
 
 
För ytterligare information 
Fredrik Ifwer, VD Ohmegi 
Telefon 073-654 96 18, fredrik.ifwer@ohmegi.se  
 
Göran Johnsson, VD Rörgruppen 
Telefon 070-866 01 42, goran.johnsson@rorgruppen.se  
 
Adrian Westman, IR-ansvarig Instalco 
Telefon 073-509 04 00, adrian.westman@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 45-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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