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NCC utvecklar och hyr ut 17 000 kvadratmeter till ICA 

ICA Sverige hyr 17 000 kvadratmeter och tecknar 10-årigt hyresavtal på ett 

nytt e-handelslager i Arendal intill Göteborgs hamn. 
 
NCC och ICA utvecklar tillsammans nytt e-handelslager som kommer att förse ICA-
butikernas kunder med hemleveranser sju dagar i veckan samt också möjliggöra nya 
arbetstillfällen för över 500 personer på sikt.  

– Den växande e-handeln har gjort att det finns ett stort och utökat intresse för 
logistikprojekt i stadsnära lägen. Vi på NCC har utvecklat flera framgångsrika projekt 
här i Arendal där vi kan erbjuda en kombination av flexibla lokaler med det unika läget 
vid järnvägen och hamnen, säger Johanna Hult Rentsch, regionchef väst, NCC Property 
Development. 

Arendal ligger i bästa logistikläget intill Göteborgs hamn som också är Nordens största 
hamn. Här har NCC utvecklat flera attraktiva och flexibla projekt i för att möta den 
alltmer ökade efterfrågan på lösningar för e-handel och logistik.  

– E-handeln växer snabbt i Göteborg och kunderna ställer högre krav på leveranser och 
sortiment. Många ICA-butiker runt Göteborg har gjort famgångsrika satsningar men 
volymerna har nu nått en nivå där det är enklare och mer effektivt för ICA-butikerna att 
samordna plock och leverans i ett gemensamt e-handelslager. Samtidigt kommer vi att 
kunna erbjuda bättre service till kund, säger Anders Svensson, vd för ICA Sverige. 

ICA Sverige har tecknat 10-årigt hyresavtal för utveckling och byggnation av ett e-
handelslager i Arendal. Hyresavtalet avser 100% av total uthyrningsbar yta av 
fastigheten och projektet genomförs i affärsområde NCC Property Development. 

Byggstart beräknas till andra kvartalet 2019 med färdigställande under tredje kvartalet 
2020. 

NCC har som mål att minimera projektens miljöpåverkan och fastigheterna certifieras 
enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Johanna Hult Rentsch, regionchef väst NCC Property Development, 0709-99 24 05, 

johanna.hult-rentsch@ncc.se 

Tove Stål, presschef NCC Sverige, 076-521 61 02, tove.stal@ncc.se 

 

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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