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NCC bygger 225 lägenheter i Linköping för Riksbyggen 

NCC ska tillsammans med Riksbyggen bygga åtta nya bostadshus med 
sammanlagt 182 hyresrätter och 43 bostadsrätter i Berga Park i Linköping. 
Ordervärdet uppgår till 290 MSEK. 
 
– Linköping växer och i Berga Park bygger vi nu totalt åtta nya bostadshus. Det finns en 
efterfrågan på både små och stora lägenheter i staden samt möjligheten att både kunna 
hyra och köpa. Det gör att vi väljer att bygga en kombination av allt detta i samma kvarter 
för att ge många möjligheten att efterfråga de nya bostäderna, säger Mårten Lilja, vice vd 
Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad. 

Kvarteret byggs med två av NCC:s typhus, NCC Lamell och NCC Folkboende. 
Lamellhusen får sju våningar och byggs så att de formar en innergård. På den placeras ett 
punkthus, NCC Folkboende, som byggs i åtta våningar.  

I kvarteret kommer det främst att byggas mindre lägenheter med en till två rum och kök, 
men även lägenheter med tre rum och kök. Lägenheterna är ljusa och välplanerade och 
typhusen är utformade så att de ska vara beständiga och lättskötta över tid.  

Innergårdens utemiljö är delvis belägen ovanpå ett underjordiskt garage som förser 
kvarteret med parkeringsplatser. Här kommer det även att byggas en lekplats, 
samvaroytor samt parkeringsplatser utomhus.  

– Det här är bra och prisvärda bostäder som byggs med gedigna material och har låg 
energiförbrukning samtidigt som de är kostnads- och yteffektiva. Det möjliggör för 
fastighetsägaren att sätta rimliga hyror. Vi är glada att Riksbyggen ser att dessa bostäder 
kan möta kundernas behov, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building 
Sverige.    

Byggnationen påbörjas under hösten 2019 och beräknas vara klar våren 2022. 

Affären orderregistreras i andra kvartalet 2019 i affärsområde NCC Building Sweden. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Marcus Sandlund, affärschef NCC Building, 070-088 73 75  
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations NCC, 070 884 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 drygt 57 
Mdr SEK och 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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