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NCC bygger 172 hyreslägenheter i Tensta 

NCC ska på uppdrag av Svenska Bostäder bygga 172 hyreslägenheter i 

Tensta. Projektet är en del av Allmännyttans gemensamma 

ramavtalsupphandling för de så kallade Stockholmshusen där NCC är en 

av fyra entreprenörer. Ordern är värd cirka 250 MSEK. 
 
– Det här är en del av Stockholms stads initiativ att påbörja upp till 5 000 lägenheter i 
Stockholm fram till år 2020 och jag är jätteglad över att just Tensta och det nya 
kvarteret Ledinge blir det första projektet vi genomför tillsammans med NCC med det 
nya bostadskonceptet Stockholmshusen, säger Jörgen Holmqvist, 
fastighetsutvecklingschef på Svenska Bostäder. 

De 172 hyreslägenheterna byggs i sju punkthus med en gemensam gård mellan husen. 
Tre hus blir sex våningar höga och fyra hus blir sex våningar med en souterrängvåning. 
Kvarteret ligger bredvid en konstgräsplan och en basketplan och Tensta centrum med  
t-bana ligger på fem minuters promenadavstånd.  

– Genom att NCC har fått vara med i tidigt skede kan vi säkerställa bra och hållbara 
bostäder till lägre produktionskostnader. I närområdet samarbetar vi idag med 
Stockholmshem och Familjebostäder kring bostadsrenoveringar och ett nytt polishus, 
nu ser vi fram emot att få vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av staden och 
tillsammans med Svenska Bostäder bidra till fler hyreslägenheter, säger Henrik 
Landelius, Sverigechef NCC Building. 

Det är Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder som i ett gemensamt 
initiativ gjort upphandlingen med mål att öka byggtakten och möta det stora behovet av 
fler hyresrätter i Stockholm. Stockholmshusen har tagits fram i samarbete med de 
upphandlade entreprenörerna. Projektet kännetecknas av att i hög takt och med god 
kvalitet samt miljöfokus skapa tusentals nya hyresrätter, till en lägre kostnad än annan 
nyproduktion. 

Ett officiellt första spadtag tas i juni 2018. Inflyttning beräknas ske från 2021. 

Affären registreras i andra kvartalet 2018 i affärsområdet NCC Building. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Annika Grönberg, avdelningschef NCC Building, 070-515 80 60 

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, 070-884 74 69 
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Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.  
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en 
omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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