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NCC tecknar avtal med 3M i Järva Krog  

NCC har tecknat hyresavtal med 3M Svenska AB som flyttar sitt nordiska 

huvudkontor till Järva Krog. I kvartersstaden i Ulriksdal får 3M ett kontor 

med toppmoderna, flexibla lokaler i attraktivt läge. 
 

3M, ett av världens största företag, tecknar hyreskontrakt med NCC Property 
Development avseende kontor om cirka 1 400 kvadratmeter i den nybyggda fastigheten 
K12 som är den första fastigheten som snart står klar i Järva Krog kvartersstad. 3M 
flyttar in i takvåningen på plan 9 och får samtidigt tillgång till ett stort serviceutbud, 
goda kommunikationer, utmärkt skyltläge samt en stor takterrass. 

– Vi har undersökt och utvärderat flera möjliga alternativ, och valde till slut NCC:s nya 
fastighet i Järva Krog eftersom den uppfyller alla våra krav. Kontoret återspeglar vår 
position som ett globalt och forskningsinriktat företag med besökare från hela världen. 
För att kunna attrahera och behålla duktiga medarbetare är det också viktigt för oss som 
arbetsgivare att kunna erbjuda en attraktiv arbetsmiljö, säger Marie-Louise Selander, 
Sverigechef, 3M. 

Även NCC flyttar sitt nordiska huvudkontor till samma fastighet i november 2019. I 
samband med att 3M tecknar hyreskontrakt har fastigheten endast en ledig kontorslokal 
om 1 300 kvadratmeter kvar.  

– Att 3M väljer att etablera sig i K12 bekräftar stadsdelens attraktivitet som läge för 
moderna arbetsplatser och huvudkontor. Vi välkomnar 3M och ser fram emot att få dem 
som grannar, säger Andreas Lindelöf, regionchef Stockholm NCC Property 
Development. 

Järva Krog kvartersstad är en ny stadsdel strax utanför Stockholms tullar på en plats 
med lång tradition av gästfrihet och företagande. Här skapas en ny mötesplats anpassad 
för dagens verksamheter och hyresgäster.  

I anslutning till fastighet K12 utvecklar NCC även kontorsfastigheten K11 om 13 000 
kvm som beräknas stå färdigt sommaren 2020. I K11 och K12 erbjuds service i form av 
tre stycken restauranger samt ett gym. Under kommande år färdigställs även 
kontorsfastigheten K21 om 9 000 kvm och därtill cirka 500 bostäder i kvarteret 
tillsammans med fler restauranger, vårdboende och förskola. 

NCC har som mål att minimera projektens miljöpåverkan och fastigheterna certifieras 
enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM till nivån Excellent. Därtill 
anpassas byggnaderna till internationell standard med installationsgolv, bergvärme, 
solpaneler i fasaden samt nya spännande mobilitetslösningar. 

3M tillträder sina nya lokaler under våren 2020. Cushman & Wakefield har varit 3M:s 
rådgivare i hela processen. 

Läs mer om projektet på jarvakrog.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Andreas Lindelöf, regionchef Stockholm NCC Property Development, 070-830 59 97 
Tove Stål, presschef NCC Sverige, tove.stal@ncc.se, 076-521 61 02 

http://www.ncc.se/hallbarhet/vart-miljoarbete/miljocertifieringar/breeam/
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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. 

 
 


