
 

 

 

NCC AB (publ.)  
 
170 80 Solna 

Besöksadress 
Vallgatan 3 
170 67 Solna 

Telefon 08-585 510 00 
Fax 08-85 77 75 
www.ncc.se 

Org.nr 556034-5174 
Solna 
VAT nr SE663000130001 

 

Pressmeddelande 
  

2019-01-03 

 

NCC bygger 86 lägenheter i Danderyd 

NCC ska i samverkan med Aros Bostad bygga 86 lägenheter i första 

etappen av det nya bostadskvarteret Invernesshöjden i östra Mörbylund i 

Danderyd. Ordern är värd cirka 180 MSEK. 
 

– Invernesshöjden är det största nyproduktionsprojektet för bostäder i Danderyd på 
flera år och tillika Aros Bostads hittills största projekt. Genom samverkan med NCC får 
vi en stabil och långsiktig helhetspartner och kan tillföra kommunen ett stort tillskott 
moderna lägenheter i ett attraktivt läge, säger Magnus Andersson, vd Aros Bostad. 

NCC och Aros Bostad ingick ett samverkansavtal i december 2017 om att utveckla 
Invernesshöjden i södra Danderyd, ett nytt bostadskvarter med cirka 400 lägenheter 
och en förskola. Avtalet omfattar fyra etapper och tillsammans arbetar parterna fram 
systemhandlingar, bygghandlingar och riktkostnad. Därefter sker byggnation.  

I den första etappen ska NCC bygga 86 bostadsrätter fördelade i två bostadshus. Ett 
punkthus i sju våningar och ett lamellhus med tre trapphus, båda med tegelfasad. 
Lägenheterna blir i storleken 1–6 rum och kök med väl tilltagna balkonger, stora 
ljusinsläpp och funktionella lösningar. Under kvarteret byggs ett stort gemensamt 
garage.  

– Genom ett långsiktigt samarbete där vi planerar och genomför flera projekt möjliggör 
vi en smidigare byggprocess som gynnar alla parter och möter kommunens behov av fler 
och väl utformade bostäder, säger Mats Hellberg, projektutvecklare NCC Building 
Sweden.  

NCC har börjat med inledande mark- och grundläggningsarbeten. Under våren 2021 
beräknas de första lägenheterna stå klara för inflyttning.  

Affären om cirka 180 MSEK beräknas registreras i slutet av första kvartalet 2019 i 
affärsområdet NCC Building Sweden efter godkänt bygglov. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Mats Hellberg, projektutvecklare NCC Building Sweden, 070-088 85 92 

Linda Sällström, kommunikationsansvarig NCC Building Stockholm/Uppsala, 08-585 518 70 
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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 närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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