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NCC i startgroparna för utvecklingen av attraktiv 
stadsdel i Järva Krog, Solna 

NCC inleder nu förberedande arbeten för utvecklingen av en ny, hållbar 
och attraktiv stadsdel i Solna. Den första satsningen i området planeras bli 
två kontorsprojekt med bästa läge i Järva Krog.  
 

En ny detaljplan kommer att medge en utökad byggrätt på NCC:s fastighet som omfattar 

totalt cirka 90 000 kvadratmeter, fördelat på cirka hälften kontor och hälften bostäder. 

Det möjliggör utvecklingen av en ny tät stadsstruktur i Järva Krog som bland annat 

innebär tre nya stadskvarter med kontor, restauranger, service och bostäder 

tillsammans med nya torgbildningar och ny gatustruktur.  

 

– Vår styrka är att utveckla stadsmiljöer där helheten bidrar till att vi får en både hållbar 

och attraktiv stadsdel i en av Stockholms mest dynamiska knutpunkter med närhet till 

bra kommunikationer, arbetsplatser, boende, service och rekreation. Nu hoppas vi på att 

snart få sätta spaden i backen för att komma ett steg vidare, säger Carola Lavén, 

affärsområdeschef, NCC Property Development. 

 

Kommunfullmäktige i Solna godkände i samband med sitt sammanträde den 30 januari 

2017 en ny detaljplan för NCC:s fastighet Startboxen 1. Detaljplanen har dock ännu inte 

vunnit laga kraft på grund av överklaganden. NCC arbetar för att möta de krav och 

frågeställningar som ställts och är i detta skede hoppfulla om att byggstarta två 

kontorsbyggnader om totalt 32 000 kvm uthyrningsbar yta under 2017. NCC själva avser 

att teckna hyresavtal för merparten av den ena kontorsbyggnaden som omfattar cirka 

20 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. NCC påbörjar nu förberedande arbeten som 

kan genomföras innan detaljplanen vunnit laga kraft. 

 

Projekten genomförs i affärsområdet NCC Property Development.  

 

NCC har som mål att minimera miljöpåverkan och bidra med värde för både kunder och 

samhället. Med miljöcertifierade byggnader, attraktiva arbetsplatser och inkluderande 

stadsmiljöer blir utvecklingen av Järva Krog en viktig del i att nå en långsiktig ambition 

om att bidra med en positiv nettoeffekt på miljön. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Carola Lavén, Affärsområdeschef, NCC Property Development Nordic AB  
+46 (0) 70 177 16 74 
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, +46 (0)70 884 74 69 

 

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

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

NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en 

omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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