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Instalco får sjukhusuppdrag åt NCC och Region Sörmland 
 
Instalcobolagen Rörgruppen och Ohmegi har fått uppdrag av NCC och att utföra el- och VS-
installationer vid utbyggnaden av tre sjukhus i Södermanland. Uppdraget ska utföras i 
samverkansentreprenad med ett totalt ordervärde av cirka 700 miljoner under åren 2020-
2026. 
 
Rörgruppen och Ohmegi kommer också att använda Instalcos systerföretag El & Säkerhet, JN El, 
Sprinklerbolaget och LG Contracting som underentreprenörer. 
 
-Instalco har med sina bolag mycket stor erfarenhet av avancerade och tekniska installationer vid 
sjukhusbyggen. Vi har planerat för detta uppdrag under en lång tid och är stolta över att få utföra 
uppdraget i samverkan med NCC som vi arbetat tillsammans med länge, säger Göran Johnsson, 
vd på Rörgruppen och ansvarig i Instalco för sjukhusprojektet i Södermanland. 
 
NCC och Region Sörmland har tidigare kommit överens om att renovera och bygga ut de tre 
sjukhusen Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och Nyköping 
lasarett. Projektet går under det gemensamma namnet Framtidens sjukhus. 
 
Nu har Instalco genom de sex dotterbolagen fått uppdraget att utföra samtliga installationer av el 
och VS i de tre sjukhusen. Rörgruppen och Ohmegi har ett långt samarbete sedan tidigare, bland 
annat vid utbyggnaden av Södersjukhuset i Stockholm. 
 
Genom uppdraget förstärker Instalco sin position som den ledande sjukhusbyggaren i Sverige 
inom el och VS. 
 
Vid sjukhuset i Eskilstuna som är det största projektet kommer vissa gamla lokaler att rivas, 
andra moderniseras och nya lokaler att byggas. Nybyggnation och modernisering kommer även 
att ske vid sjukhusen i Katrineholm och Nyköping. 
 
Att bygga och renovera sjukhus är en hållbar investering. De nya toppmoderna 
sjukvårdslokalerna får betydligt lägre energiförbrukning, bättre driftsekonomi och bättre miljö för 
anställda och patienter. 
 
Instalco har inlett installationsarbetet och uppdraget beräknas vara helt klart 2026. 
 
 
 
NCC utför på uppdrag av Region Sörmland ett av de största byggprojekten i länet någonsin. Projektet 
genererar många arbetstillfällen och skapar tillväxt i regionen. 
 
Region Sörmland bygger för framtidens vård. 
 
 
 
 



 

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 el, VS, ventilation, kyla och industri. Vi 
utför installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. 
Verksamheten bedrivs genom ett 70-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. 
Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök 
www.instalco.se 
 

http://www.instalco.se/

