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NCC flyttar till Kineum i expansiva Gårda, Göteborg 

NCC flyttar sitt Göteborgskontor till Kineum, i Gårda där ett nytt och unikt 

kontors- och hotellprojekt nu tar form. Projektet som genomförs 

gemensamt av NCC och Platzer har sedan tidigare tecknat avtal med 

hotellkedjan ESS Group.  

 
Kineum är ett unikt kontors- och hotellprojekt som tar form i ett attraktivt läge i Gårda i 
Göteborg. När Kineum står färdigt 2022 kommer området vara en destination för 
många fler än de som bor eller arbetar i området.  

– Vi väljer Gårda. Kineum blir helt unikt i sitt slag, vi vill ge våra anställda möjligheten 
att ta del av atmosfären och bli en del av Kineum-familjen. Vi är övertygade om att vårt 
nya kontor kommer att vara utvecklande och inspirerande för vår organisation och göra 
oss mer effektiva och attraktiva som arbetsgivare, säger Fredrik Johansson, kontorschef 
NCC i Göteborg. 

Gårda är ett expansivt utvecklingsområde ett stenkast från centrum och evenemangs-
stråk. Området ligger strategiskt väl till för både när- och långpendlare med 
kollektivtrafik, cykel eller bil. När nu NCC så väl som hotelloperatören ESS Group är 
klara som hyresgäster så återstår att fylla sju av de 27 våningsplanen, våning 19-25.  

– Kineum blir ett välkomnande nav i Gårda, som ska bidra med dynamik, rörelse och 
kreativitet i hela stadsdelen. Med ESS Group starka hotellkoncept i byggnaden skapar vi 
en attraktiv plats som kommer locka fler framåtblickande och nytänkande hyresgäster, 
säger P-G Persson, vd på Platzer. 
 
Som NCC tidigare har kommunicerat genomförs projektet gemensamt av NCC och 
Platzer i ett bolag som ägs 50/50 av parterna. Platzer kommer förvärva NCC:s andel då 
projektet är färdigställt. Projektet uppskattas till ett totalt fastighetsvärde på drygt 2,3 
miljarder kronor 

Kineum kommer att omfatta en ny byggnad vid Ullevimotet om 26 000 kvadratmeter 
fördelat på 27 våningar, som byggs samman med befintlig byggnad om 16 000 
kvadratmeter. Projektet byggstartade i Q4 2018 och beräknas färdigställas under 2022.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

AnnaKarin Langberg, projektledare Marknad, NCC PD, 0790-78 75 64 

Tove Stål, presschef NCC Sverige, 076-521 61 02 

 

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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