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NCC bygger vård- och omsorgsboende i Eskilstuna 

NCC ska tillsammans med Eskilstuna kommunfastigheter AB bygga ett 

nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägenheter vid Trumslagargården i 

Eskilstuna. Ordern uppgår till cirka 170 MSEK. 
 

– Behovet av vård- och omsorgsboenden ökar i Eskilstuna. Därför bygger vi ut 
Trumslagargården med ett modernt och tryggt boende. Vi bygger för framtiden med 
fokus på Eskilstunabornas behov, energieffektivitet och hållbara materialval, säger Jim 
Berglund, projektledare på Eskilstuna Kommunfastigheter AB. 

Uppdraget innebär en tillbyggnad av ett vård- och omsorgsboende intill 
Trumslagargårdens nuvarande anläggning nära Mälarsjukhuset. Tillbyggnaden omfattar 
cirka 8 000 kvadratmeter och kommer att bestå av 80 boenderum samt personal- och 
supportutrymmen. 

Huset får putsade fasader i en mörkare varmgrå färg. Ytterväggar vid balkonger och 
entréer kläs med träpanel. Vid balkonger och uteplatser placeras spaljéer av trä som stöd 
för växter, insynsskydd och solavskärmning.  

Byggnaden projekteras enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att boendet utformas 
utifrån högt ställda krav på energieffektivitet, hälsosam inomhusmiljö med god 
ventilation och sunda materialval. 

– Vi bygger även ett äldreboende vid Öster Mälarstrand i Västerås och i Sörmland pågår 
ny- och ombyggnationer på regionens tre sjukhus. NCC har lång erfarenhet av att bygga 
framtidssäkra, flexibla och hållbara miljöer inom vård- och omsorg som utgår från 
behoven hos både den enskilde och personal, säger Anders Lindkvist, affärschef NCC 
Building Sweden. 

Projektering har påbörjats och markarbeten beräknas starta under våren 2020. Boendet 
beräknas stå klart våren 2022.   

Ordervärdet om cirka 170 MSEK registrerades i det fjärde kvartalet 2019 i affärsområde 
NCC Building Sweden. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Anders Lindkvist, affärschef NCC Building Sweden, 070-311 61 26 

Linda Sällström, kommunikationsansvarig NCC Building Division Mitt, 08-585 518 70 

 

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 ca 58 Mdr 
SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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