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NCC bygger Lisebergs nya vattenpark och hotell 

NCC ska i samverkan med Liseberg bygga ut Nordens största nöjespark.  

Uppdraget omfattar bland annat en vattenpark, ett upplevelsehotell och 

parkeringar. Liseberg, genom utvecklingsbolaget Liseberg Skår AB, har 

budgeterat uppdraget till cirka 2 miljarder SEK. 

 
– Liseberg är ett av Nordens mest populära resmål och vi arbetar ständigt med att 
utveckla nöjesparken för att göra den attraktiv för våra drygt 3 miljoner årliga besökare. 
Nu storsatsar vi på en ny helårsöppen vattenpark och ett upplevelsehotell i direkt 
anslutning till parken, säger Thomas Sjöstrand, vd för Lisebergs utvecklingsbolag. 

Uppdraget är ett partneringsamarbete mellan NCC och Liseberg. NCC ska först utföra 
infrastrukturarbeten, markparkeringar och ett planerat parkeringshus. Sedan påbörjas 
bygget av ett tematiserat upplevelsehotell på drygt 30 000 kvadratmeter och med drygt 
450 rum. Sist byggs vattenparken som kommer att vara 18 000 kvadratmeter stor, 
rymma 2 800 gäster samtidigt och ha ett tiotal vattenrutschbanor och bassänger.  

– Att driva projekt i partnering är ett optimalt arbetssätt i komplexa och stora byggen 
och möjliggör en bättre slutprodukt. Vår stora erfarenhet av att bygga simhallar och 
badanläggningar tillsammans med våra vatten- och miljöspecialister inom NCC Badhus 
kommer även väl till pass när vi nu bygger en av Sveriges största vattenparker, säger 
Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building. 

I maj inleds arbeten för projektering. När parterna är överens om nästa steg, sker bygget 
av markparkeringar som beräknas vara färdiga till säsongen 2019. Hotellet och 
vattenparken planeras stå klara mellan 2021 och 2023 och väntas orderregistreras i 
tredje kvartalet 2019. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Shahroz Shaba, affärschef NCC Building, +46(0)70 189 12 32 
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, +46 (0)70 884 74 69 

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank  

 
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. 

 

mailto:press@ncc.se
https://www.ncc.se/media/bilder-och-film/

