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NCC renoverar 5:e Hötorgshuset på Sergels torg 
 
NCC har fått i uppdrag att renovera tre våningar i 5:e Hötorgshuset i 
centrala Stockholm. På dessa våningsplan ska det nya digitala 
kulturcentret Space flytta in. Uppdragsgivare är AMF Fastigheter och 
projektet är en utförandeentreprenad i samverkan. 
 
– Sergels torg är ett av Stockholms mest ikoniska stadsrum och en naturlig plats för 
kultur och skapande, vilket vi inte minst ser i platsens musik- och kulturhistoria. 
Därför är vi väldigt glada att Space skapar en naturlig mötesplats för den digitala 
generationen här. Det är ett komplext byggprojekt med många olika delar och som 
sker mitt i Stockholms hjärta. Därför är vi glada att ge uppdraget till en stabil och 
kunnig partner som NCC, säger Fredrik Ronvall, chef för Fastighetsinvestering på 
AMF Fastigheter. 

NCC:s uppdrag är en om- och tillbyggnation av de tre nedersta våningarna i 5:e 
Hötorgshuset närmast Sergels torg, motsvarande 5 000 kvadratmeter. Här ska det nya 
konceptet Space flytta in och samla e-sport, musik och content creation, de viktigaste 
delarna av den digitala kulturen, under ett och samma tak.  

I NCC:s uppdrag ingår bland att annat att bygga en scen med en läktare för 600 
åskådare, ett gamingcenter, produktionsstudios och andra sociala ytor. 

– Att få vara med och bygga ett digitalt kulturcenter mitt i centrala Stockholm känns 
mycket spännande. Förutom att vi här skapar en kreativ miljö för människor att mötas 
bidrar projektet även till en modern utveckling av vår stad, Louise Schenholm, 
affärschef NCC Building Sweden.  

Sedan slutet av 2019 har projektering och planering av projektet pågått och nu inleds 
byggnationerna. Space har som ambition att öppna upp sin verksamhet under 2021.  

Affären orderregistreras i andra kvartalet 2020 i affärsområde NCC Building Sweden. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Louise Schenholm, affärschef NCC Building Sweden, 070-690 73 51, 
louise.schenholm@ncc.se  
Linda Grängzell, kommunikationspartner NCC Stockholm, 070-246 05 08 

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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