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NCC bygger nytt stort kontorshus på Arlanda 

NCC har fått i uppdrag av Swedavia att bygga Sky City Office One, ett 
20 000 kvadratmeter stort och 11 våningar högt kontorshus i direkt 
anslutning till terminal 4 och 5 på Arlanda flygplats. Det beräknade 
ordervärdet uppgår till 460 MSEK. 
 

– Den kontorssatsning vi nu gör stärker utvecklingsmöjligheterna för Stockholm Arlanda Airport. 

Dels kommer vi kunna erbjuda tillväxtmöjligheter för partners till flygplatsen och dels skapas 

mycket attraktiva etableringsmöjligheter i anslutning till ett av Europas främsta tillväxtområden, 

säger Karl Wistrand, VD och koncernchef Swedavia. 

NCC och Swedavia driver projektet i samverkan, där man gemensamt utarbetat 

fastighetsprogrammet, systemhandlingar och riktpris.   

– NCC har god erfarenhet av den här typen av samverkansprojekt som borgar för en mer innovativ 

och effektiv byggprocess och i slutändan en kvalitetsmässigt mycket bra produkt. Vi kommer att 

bygga en toppmodern kontorsbyggnad med hög energiprestanda, säger Henrik Lundin, affärschef 

NCC Building Sweden. 

Sky City Office One ligger strategiskt placerad mellan terminal 4 och 5 och kommer utgöra själva 

kärnan i flygplatsstaden som växer fram kring Arlanda flygplats. Den 11 våningar höga byggnaden 

får en energieffektiv utformning med god isolering, klimatstyrning och effektiv ventilation som ger 

en minimal energiförbrukning. Byggnaden ska certifieras enligt miljöklassificeringssystemet 

BREEAM-SE på nivån Excellent. 

Projektet som byggstartas under hösten beräknas pågå fram till sommaren 2018 då byggnaden ska 

stå klar för inflyttning. 

Affären orderregistreras i det tredje kvartalet 2016 i affärsområdet NCC Building. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Henrik Lundin, affärschef NCC Building Sweden, +46 (0)70 618161524 

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, +46 (0)70 884 74 69 

 

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se 

‘ 

Denna information är sådan information som NCC AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 7 september 2016 kl. 08:00 CET.  

 

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 

exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015.  
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