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HSB satsar på prisvärda NCC-bostäder i Uppsala 
 
I helgen startade bygget av 80 lägenheter i Stenhagen utanför Uppsala 
med kort byggtid, lågt energibehov och hög kvalitet till jämförelsevis 
låga priser. Hälften är redan sålda och området blir det största som 
hittills byggts med NCC:s P303-hus. HSB:s order är värd 110 MSEK. 

I våras lovordade bostadsminister Attefall företag som bygger prisvärda lägenheter när han 
invigde NCC:s P303-bostäder i Ödeshög. Sedan 2011 har NCC byggt över 300 bostäder med sitt 
egna byggsystem i tio svenska städer. Nu satsar HSB på det hittills största området med P303-hus.    

– Bostadsbristen är stor i Uppsala och det behövs fler bostäder snabbt, som fler har råd med. 
NCC:s bostäder är prisvärda och visar att bra kvalitet inte behöver kosta mycket eller ta lång tid. Vi 
vill erbjuda bostäder som passar alla kundgrupper och det syns här. Redan före byggstart är nära 
hälften sålda, så vi planerar för fler P303-bostäder, säger projektledare Anders Sjölund på HSB. 

De 80 lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara från julen 2015. Byggtiden för NCC:s P303-
hus är från åtta månader till ett drygt år, vilket är markant kortare tid än genomsnittlig byggtid.  

NCC:s standardiserade byggsystem gör att produktionskostnaderna minskar rejält utan att behöva 
göra avkall på kvalitet, material eller miljöanpassningar. 

– För kunden är P303-hus en trygghet eftersom vi bygger till fast pris med en kort, effektiv 
produktion, samtidigt som kund och köpare får ett attraktivt boende. Det gör denna produkt 
svårslagen, säger Niklas Malmfors, affärschef på NCC.  

Energianvändningen är dessutom klart under byggnormen och ligger runt 70-75 kilowattimmar 
per kvadratmeter och år. Det ger i förlängningen låga driftkostnader och låg klimatpåverkan.  

Bostadsrätterna byggs i två- och fyravåningshus, med två till fyra rum och kök i olika storlekar. 
Lägenheterna är välplanerade och yteffektiva, och alla har uteplats, terrass eller balkong.  

NCC:s arbete har påbörjats och är helt färdigställt under 2016. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Niklas Malmfors, affärschef, NCC Construction, Sweden.  

Telefon 018-16 15 31 eller 076-760 12 27 

Linda Sällström, kommunikationsansvarig Mälardalen, NCC Construction, Sweden. 

Telefon 08-585 518 70 eller 070-246 03 35 

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

 
Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de 

ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 

Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm. 

 

mailto:press@ncc.se
http://www.ncc.se/press/bildbank/

