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NCC bygger 148 sviter för anrikt hotell i Båstad  
 
Ett av Sveriges första badortshotell, Riviera Strand i Båstad får nya 
hotellbyggnader. NCC bygger 148 sviter och renoverar den anrika 
funkisrestaurangen på uppdrag av AB Himmelslövs Havsbad. Arbetet 
sker i partneringsamarbete och ordern är värd cirka 200 MSEK.  
 
Hotell Riviera byggdes som ett av Sveriges första badortshotell 1932 intill stranden i Malen i 
Båstad. Nu ska hotellet byggas om till ett modernt hotell i tre plan med 148 sviter, ett poolhus, 
gym samt restaurang och parkeringsgarage.  

– Det behövs fler hotell på Bjärehalvön och Båstad så det känns bra att bidra till turistnäringen. 
Just hotell Riviera har många som bott i Båstad minnen av och det är roligt att få återskapa det till 
den glans som det förtjänar. Det blir en spännande uppgift att hitta en modell så att det gamla blir 
funktionsdugligt och harmonierar med det nya vi bygger, säger NCC:s affärschef Joakim Stenberg. 

Delar av den ursprungliga byggnaden från funkistiden renoveras varsamt och integreras med två 
nya byggnader i tre plan samt ett poolhus. Ett 50-tal av sviterna säljs som ägarlägenheter. Alla 
sviter kommer att ha en egen uteplats eller stor balkong och gemensamma takterasser.    

– Vi är glada att kunna bevara hotellets historia i restaurangen och tack vare de nya byggnaderna 
kan hotellet ta emot betydligt fler gäster än tidigare. Redan nu har vi en lång intresselista med ett 
100-tal namn till ägarsviterna, säger Anders Nelson, vd för Himmelslövs Havsbad, som bland 
andra ägs av entreprenörerna Erik Paulsson, Mats Qviberg och Douglas Roos. 

Projektet genomförs i NCC partnering; en nära samarbetsform som effektiviserar byggprocessen, 
minskar kostnader och ökar kvaliteten. Byggherre, konsulter och entreprenör löser en bygguppgift 
gemensamt med ett öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar 
varandra genom projektets alla skeden. 

NCC:s arbete startar omgående och beräknas vara klart under sommaren 2015. Som mest sysselsätts 
ett hundratal personer i projektet.   
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Joakim Stenberg, affärschef, NCC Construction Sverige  
Telefon: 076-126 57 08 
Jenny Johnsson, kommunikationsansvarig Södra Sverige, NCC Construction Sverige  
Telefon: 070-589 67 59 
NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se  
 
Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC i Sverige består av affärsområdena NCC 
Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2012 hade NCC i Sverige en 
omsättning på 31,3 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, 
vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige 

http://www.ncc.se/sv/Projekt-och-koncept/NCC-Partnering/Fordelarna-med-partnering/

