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NCC utvecklar ny stadsdel i Oslo  
 
NCC förvärvar ett tomtområde på Valle Hovin i stadsdelen Helsfyr i 
Oslo av Vålerenga Kultur og Idrettspark AS för att utveckla 
kommersiella fastigheter med totalt ca 60 000 kvadratmeter 
kontorsyta. Området är en del av en ny levande stadsdel i Oslo med 
idrottsstadion, bostäder, skola och service.  
 
– Genom tomtköpet har NCC gjort det möjligt för Vålerenga att förverkliga vår dröm om en egen 
stadion. NCC var tidigt med i processen i planeringen av en ny stadsdel och ett nytt stadionområde 
och har varit en viktig samarbetspartner under hela processen, säger Tom Krøning, 
styrelseordförande i Vålerenga Kultur og Idrettspark AS. 

NCC har god kännedom om Helsfyrområdet. Tidigare har NCC utvecklat och byggt bland annat 
Fyrstikktorget, Helsfyr Panorama och sitt eget prisbelönta huvudkontor i Oslo på Østensjøveien 
27.  

– För oss på NCC är det spännande att få vara med och utveckla området. Vårt mål är att Valle 
Hovin med sin nya stadion, nya bostäder, förskola, skola och nya arbetsplatser ska bli en ny 
bärkraftig och levande stadsdel, säger Manne Aronsson, VD för NCC Property Development, 
Norge. 

Utöver moderna kontorslokaler planeras det för handels- och serviceutbud på gatuplanet i de nya 
kontoren.  

– Med närheten till nya Vålerenga idrottsstadion och det serviceutbud som kommer att finnas där, 
knutpunkt för kollektivtrafik och närheten till centrum tror vi att det nya kontorsområdet kommer 
att bil attraktivt på hyresmarknaden. Kontoren kommer samtidigt att ha en bra profilering mot 
motorvägen, säger Manne Aronsson.   

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Manne Aronsson, VD, NCC Property Development Norge 

Telefon: +47 22 98 68 00 

 

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

57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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