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NCC tecknar hyresavtal med Mannheimer Swartling i 
Våghuset Göteborg 
 
NCC har tecknat hyresavtal med Mannheimer Swartling i Våghuset på 
Masthuggskajen i Göteborg. På de tre översta våningarna, totalt cirka  
3 000 kvadratmeter, får advokatfirman moderna och flexibla arbetsplatser 
och milsvid utsikt över Göteborg. 

 
NCC utvecklar och bygger just nu Våghuset i den nya stadsdelen Masthuggskajen, mitt i 
brytpunkten mellan Haga, Linné och Masthugget i centrala Göteborg. Huset byggs i 
direkt anslutning till Järntorget och är tillsammans med NCC:s projekt Brick Studios de 
första kontorshusen i den nya stadsdelen. Våghuset, som har ritats av White Arkitekter, 
har en spektakulär gestaltning med sin glasade, vågformade fasad.  

Här etablerar nu advokatfirman Mannheimer Swartling sitt Göteborgskontor. De får 
moderna och flexibla lokaler på de tre översta våningarna i huset och utsikt över större 
delen av Göteborg och dess hamninlopp. Till lokalerna hör även en stor grönskande 
takterrass med utsikt över älven, som delas med husets övriga hyresgäster.  

– Som en ledande aktör i branschen har vi både ansvar och möjlighet att påverka och 
driva frågor som är viktiga inte bara för våra klienter och oss själva, utan även för 
samhället. Genom vårt val att flytta till Våghuset vill vi visa vår uppskattning för en 
hållbar utveckling i staden och regionen, säger Niklas Sjöblom partner på Mannheimer 
Swartling och kontorsansvarig delägare på byråns kontor i Göteborg, och fortsätter; Vi 
ser fram emot och är stolta över att flytta in i de nya lokalerna. 

Mannheimer Swartling har tecknat NCC:s hållbara hyresavtal vilket är en bilaga till 
hyresavtalet för företag som sätter hållbarhet högt på den affärsmässiga agendan. 
Avtalet omfattar till exempel åtagandet för energianvändning och materialval men också 
hur man som hyresgäst ska bidra med samhällsengagemang, innovation samt hälsa och 
trivsel hos medarbetarna. 

– Tillsammans med Mannheimer Swartling kommer vi nu utveckla framtidens moderna 
och hållbara advokatkontor. Vi är glada att de har valt Våghuset och Masthuggskajen 
och på så vis bidrar till utvecklingen för området, säger Johanna Hult-Rentsch, 
regionchef, NCC Property Development. 

Mannheimer Swartling tillträder sitt nya kontor i samband med projektets 
färdigställande, vilket blir vid årsskiftet 2022-2023.  

Våghuset kommer även certifieras enligt BREEAM Excellent och Masthuggskajen är 
Sveriges första hållbarhetscertifierade stadsdel enligt Citylab. 

Masthuggskajens vision är att skapa ett dynamiskt område med en unik karaktär. 
Genom att låta områdets puls och kulturella dynamik komma till sin rätt så skapas 
förutsättningar för en stimulerande och kontrastrik plats med internationella intryck 
även i framtiden. Läs mer om Våghuset och Brick Studios här.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Johanna Hult Rentsch, johanna.hult-rentsch@ncc.se 0709-99 24 05 

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

 

https://www.ncc.se/vart-erbjudande/fastighetsutveckling/hallbart-hyresavtal/
https://masthuggskajen.se/
https://vaghuset.ncc.se/
https://brickstudios.ncc.se/
mailto:johanna.hult-rentsch@ncc.se
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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 ca 58 Mdr 
SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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