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Coor vinner nytt uppdrag åt NCC 
 
Coor har tecknat avtal med NCC om leverans av integrerade FM-tjänster till 
NCCs nya huvudkontor i Solna. Affären har ett årligt värde av 15 MSEK över 
en avtalsperiod om 3 år med möjlighet till två års förlängning. 
 
 
Coor har sedan tidigare levererat arbetsplatsservice till NCC och får nu uppdraget att leve-
rera lokalvård, bevakning, receptionisttjänster och våningsvärdar till det nya och moderna 
huvudkontoret. Verksamheten beräknas flytta in i lokalerna den 18 november.  
 
Det fortsatta samarbetet baseras på en helt ny leveransmodell där tjänster och funktioner är 
anpassade utifrån den arbetsmiljö och det arbetssätt som NCC utvecklar för sitt nya kontor. 
För att matcha det nya kontoret har Coor har skapat en innovativ serviceleverans med en 
hög servicenivå, anpassad till NCCs behov och värderingar.   
 

- Att vi får möjligheten att fördjupa vårt samarbete med NCC är vi mycket nöjda över. 
NCC bygger ett modernt, aktivitetsbaserat kontor och Coor har ett tjänsteerbju-
dande som passar den miljön med bland annat ambassadörer och värdskap, säger 
AnnaCarin Grandin, VD Coor i Sverige. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
AnnaCarin Grandin, VD Coor i Sverige

   

annacarin.grandin@coor.com eller +46 10 559 57 70 
 
Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige 
sofie.schough@coor.com eller + 46 10 559 59 83 
 
 
 
Coor är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa faci-
lity management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), 
fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att utföra, 
leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas 
kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga 
verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, 
Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Equinor, Telia, Trafikverket, Vasakronan och 
Volvo Cars. Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-
börsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och 
ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på 
coor.com 
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