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NCC bygger vårdboende med 144 lägenheter i Luleå  

NCC ska bygga ett vård- och omsorgsboende med 144 lägenheter åt 
Hemsö i Luleå. Boendet kommer att uppföras i den nya stadsdelen 
Kronandalen och möter kommunens stora behov av modern vård och 
omsorgsboenden. Ordervärdet är 243 MSEK. 
 
– Luleå växer och kommunen planerar för 10 000 nya invånare de närmaste åren. Det 
gör att även tillväxtbehovet för vård- och omsorgsboenden är stort. Tillsammans med 
NCC stöttar vi nu kommunen i detta efterlängtade projekt, säger Jonas Jalkander, 
regionchef Hemsö.  

NCC ska bygga 144 moderna lägenheter med en total yta om cirka 12 000 kvadratmeter. 
Huskroppen byggs i en H-form och har fem våningar med entré och gröna ytor på 
framsidan. I boendet kommer det även att byggas gemensamma ytor så som 
sällskapsrum. Uppdraget är en totalentreprenad och byggs enligt Miljöbyggnad Silver, 
med höga krav på låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.  

Vård- och omsorgsboendet kommer att byggas i den nya och växande stadsdelen 
Kronandalen där luftvärnsregementet LV7 tidigare har legat. Området ligger cirka tre 
kilometer från Luleå centrum och har nära till natur och friluftsområdet Ormberget.  

– Vård- och omsorgsboendet är det första projektet som byggs i den nya Kronandalen. 
Genom att blanda olika boendeformer så skapas en komplett stadsdel och det är roligt 
att vara en del av den uppbyggnaden. Vi ser även fram emot samarbetet med Hemsö 
som är nyetablerade i Norrbotten, säger Andreas Rydberg, produktionschef på NCC. 

Projekteringsarbetet startar omgående och byggnationen börjar efter sommaren. 
Boendet planeras vara klart för inflyttning vid årsskiftet 2020/2021. Onsdagen den 30 
maj, klockan 11 kommer ett första spadtag att tas för projektet.  

Ordervärdet på 243 MSEK orderregistreras i det andra kvartalet 2018 i affärsområdet 
NCC Building. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Andreas Rydberg, produktionschef NCC Building Norrland, 070-397 46 20 
Anni Axelsson, kommunikationsansvarig NCC Building Norr, 070-205 32 87  

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. 
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