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Rörgruppen får nytt installationsuppdrag av NCC 
 
Instalcobolaget Rörgruppen har fått förtroendet att vara samverkanspartner till NCC i 
projektet Hangar 5. Byggherren NCC äger och utvecklar Hangar 5 i Bromma i Stockholm 
med visionen att skapa en ny hållbar stadsdel där utvecklingen går från gammal 
industristad till urban blandstad.  
 
Projektet omfattar 80 000 kvadratmeter nyproduktion fördelat på fyra huskroppar med kontor, 
hotell, handel och samhällsservice. Rörgruppens uppdrag gäller samverkansentreprenad av VS-
arbeten med ett ordervärde på ca 100 miljoner under projektperioden. 
 
-Hangar 5 är en del av den expansiva stadsutvecklingen kring Bromma flygplats. Vi är stolta över 
att få uppdraget av NCC och över att vara delaktiga i det här projektet, säger Göran Johnsson, vd 
på Rörgruppen. 
 
Hangar 5 ligger strategiskt mellan Bromma flygplats och handelsområdet Bromma Blocks. Avtal 
har redan tecknats med ett flertal hyresgäster, bland annat Biz Apartment lägenhetshotell, SATS 
och ICA Maxi Stormarknad. Här ska ICA etablera en av deras största butiker i Sverige.   
 
-NCC är glada för upphandlingen av Rörgruppen till projektet Hangar 5. Rörgruppen har mycket 
goda referenser från stora projekt i samverkan och personalen jobbar verkligen tillsammans med 
oss som beställare av deras tjänster. Tillsammans med övriga, också noggrant utvalda, 
installatörer så har vi skapat ett vinnande team, säger Harald Stjernström, projektchef Hangar 5. 
 
Projektet ska klassificeras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM i nivån 
Excellent. Hela projektet beräknas vara färdigställt under sista kvartalet 2021. 
 
 
 
För ytterligare information: 
Göran Johnsson, vd Rörgruppen 
070-866 01 42, goran.johnsson@rorgruppen.se  
 
Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-ansvarig 
070-913 67 96, 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 65-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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