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Nu invigs NCC:s klimatsmarta hus vid Ullevi 

16 våningar. 14 000 kvadratmeter. Två takterrasser. Nu är det dags 
att inviga den klimatsmarta kontorsbyggnaden och överlämna den 
till Alecta och de 800 hyresgästerna. 
 
Den nybyggda fastigheten på Ullevigatan 17-19 har en yta på 14 000 kvadratmeter och överblickar 
både Nya Ullevi och evenemangsstråket. Det unika läget är också ett led i NCC:s miljöambitioner 
gällande Göteborgs nyaste kontorsbyggnad. 

– Att Ullevigatan 17-19 ligger så centralt och nära bra kollektivtrafik och cykelvägar, bidrar till att 
det varit attraktivt att flytta hit. Framtidstron på Ullevi och Göteborg är stark och efterfrågan är 
stor på moderna och effektiva kontorslokaler med stark miljöprofil, säger Manne Aronsson, 
regionchef för NCC Property Development. 

Husets energiförbrukning är 35 procent lägre än normen för nybyggda hus. Den höga 
miljöprofilen uppnås bland annat genom fjärrvärme och fjärrkyla, separata mätningar av vatten, 
el och värme, samt koldioxidstyrd ventilation. Dessutom finns det låsbara cykelställ och 
omklädningsrum för cyklister. Allt för att hjälpa hyresgästerna att verka så klimatsmart som 
möjligt. 

18 april överlämnar NCC byggnaden till den nya ägaren Alecta och förvaltarna Newsec. Totalt är 
det 14 företag som hyr in sig på de 16 våningarna. Bland annat WSP, TDC, Jetshop, Bygglogistik, 
NAI Svefa och Kontego. Längst ner i huset finns också Restaurang Ullevigatan, som är öppen för 
allmänheten och drivs av Sodexo. 

Samtidigt som överlämnandet invigs också en fotoutställning i restaurangens lokaler. Det är 
Göteborgs-Postens fotografer som har valt ut sina egna favoritbilder från olika evenemang på Nya 
Ullevi. Totalt kommer 15 stora bilder att uppta cirka 20 meter av en lång vägg i restaurangen. 
Utställningen är öppen för allmänheten. 

Ullevigatan 17-19 är en GreenBuilding-fastighet och har miljöklassificerats för nivån Very Good 
enligt det internationella miljöklassificeringssystemet BREEAM. Lokalerna ingår i konceptet 
”Future Office by NCC”, som är ett nordiskt koncept med målet att skapa en attraktiv och hållbar 
arbetsplats för kunden. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Manne Aronsson, regionchef NCC Property Development  
Telefon 031-771 53 46 
Robert Hägg, marknadschef NCC Property Development  
Telefon 08-585 523 72  
Presstelefonen NCC 08-585 519 00 eller e-post press@ncc.se, NCC: bildbank  
 
 

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC är ett av Nordens ledande bygg- och 
fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda. NCC 
Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter på definierade tillväxtmarknader i Norden, 
Baltikum och St Petersburg. 


