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NCC bygger 67 klimatsmarta hyresrätter i Helsingborg
På uppdrag av Helsingborgshem ska NCC bygga 67 hyreslägenheter på
Högasten i södra Helsingborg. Byggnationen blir ett pilotprojekt för
minskad klimatpåverkan. Affären har ett ordervärde på 100 MSEK.
– I vår upphandling efterfrågade vi en aktör som både hade en tydlig strategi för
minskad klimatpåverkan och ett kostnadseffektivt erbjudande. Detta fick vi av NCC och
nu ser vi fram emot att genomföra projektet tillsammans, säger Björn Ravemark,
projektchef på Helsingborgshem.
Projektet består av två åttavåningshus och två tvåvåningshus. Åttavåningshusen
innehåller 59 stycken två- och trerumslägenheter, samtliga med balkong. Dessutom blir
det en stor tvättstuga i markplan i varje hus samt två affärslokaler. Tvåvåningshusen har
vardera fyra lägenheter. Lägenheterna på markplan har uteplats medan de övriga har
balkong. Alla fyra husen byggs med hög miljöprofil och kommer bland annat att utrustas
med sedumtak och solcellsanläggning.
Projektet är ett pilotprojekt för klimatsmart byggande, med fokus på minskning av
byggnadernas klimatpåverkan.
– NCC arbetar kontinuerligt med att minska vår klimatpåverkan och vi ser fram emot att
tillsammans med Helsingborgshem genomföra detta pilotprojekt. Genom att optimera
materialanvändningen och i möjligaste mån välja lokalproducerat i projektet minskar vi
byggnadernas klimatpåverkan, bland annat genom mindre transporter, säger Magnus
Knöös, affärschef NCC Building Sweden.
Projekteringsarbetet påbörjas omgående och byggstart beräknas bli i början av 2020.
Affären, som är en totalentreprenad, uppgår till 1o0 MSEK och orderregistreras i tredje
kvartalet 2019 i affärsområde NCC Building Sweden.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Knöös, affärschef NCC Building Sydväst, 070–579 29 25
Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner Syd NCC, 076–5215343
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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