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Ett steg mot kontorsbrist och för tillväxten: 

NCC byggstartar ny stadsdel i Stockholm 
 

NCC byggstartar idag en ny stadsdel i Stockholm med kontor, hotell och 

handel. Hangar 5, i Bromma är ett helt nytt kontorsläge i Stockholm och ett 

steg för att lösa den akuta bristen på kontor. 

 
– Som en stor aktör i Norden, Sverige och Stockholm vill vi medverka till att utveckla 
staden och bidra med bra lösningar som främjar Stockholm stads tillväxt. Med Hangar 5 
ser vi till att Stockholm växer västerut med hotell, nya kontor och affärer nära 
innerstaden för att möta den brist på arbetsplatser som råder, säger Tomas Carlsson, 
koncernchef för NCC vid första spadtaget för den nya stadsdelen. 

Behovet av nya kontor i stadsnära lägen i Stockholm är stort. Stockholms 
Handelskammare pekar i sin nya konjunkturrapport ut den akuta kontorsbristen som en 
stor risk för Stockholm stads tillväxt.  

– Kontorsbristen ses som det mest allvarliga problemet för tillväxten inom IT-branschen 
visar den konjunkturrapport som vi släppte idag, säger Andreas Hatzigeorgiou vd för 
Stockholms Handelskammare.  Det byggs 70 procent mer kontorsyta i Köpenhamn än 
vad som planeras i Stockholms län de kommande åren visar en tidigare rapport.  

Platsen för Hangar 5 ligger strategiskt vilket skapar goda förutsättningar för att utveckla 
nya arbetsplatser där läget vid flygplatsen ger en direkt närhet till andra delar i Sverige 
och Europa. Närområdet är också ett utpekat stadsutvecklingsområde som successivt 
utvecklas med nya bostäder, skolor och kommersiella lokaler. 

Området får 30 000 kvadratmeter ny kontorsyta i omedelbar närhet till en ny station 
längs tvärbanans sträckning och med gångavstånd till Bromma Flygplats och 
handelsområdet Bromma Blocks. Vidare byggs Biz Apartment lägenhetshotell med cirka 
175 hotellägenheter, ett Maxi ICA Stormarknad och Apotek Hjärtat. 

I september förra året berättade NCC i ett pressmeddelande att bolaget investerar 2,5 
miljarder kronor i utvecklingsprojektet Hangar 5 och att man tecknat tecknat 15-åriga 
hyresavtal om cirka 20 000 kvadratmeter. Projektet beräknas vara färdigställt i slutet av 
2021. 

Delta vid panelsamtal och byggstart med finansborgarråd Anna König Jerlmyr  
I samband med byggstarten torsdagen den 14 februari hålls ett panelsamtal med: 

• Tomas Carlsson, koncernchef för NCC  

• Andreas Hatzigeorgiou vd för Stockholms Handelskammare  

• Anna König Jerlmyr, Stockholm Stads finansborgarråd 
 
Välkommen att delta! Torsdagen den 14 februari, klockan 14- 15, NCC:s byggarbetsplats, 
Ulvsundavägen 181, Bromma. Vänligen osa till press@ncc.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Katarina Wåhlin-Alm, Sverigechef NCC Property Development, +46 (0)70 355 07 85 

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC +46 (0)708 847469 

 

https://www.ncc.se/media/pressrelease/a430fdc756758ba6/ncc-köper-strategisk-fastighet-i-bromma-och-investerar-25-miljarder-i-utvecklingsprojekt/


 

 

 

Sid 2 (2) 

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 drygt 57 
Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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