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NCC undertecknar kontrakt för Lisebergs nya vattenpark
NCC och Liseberg har nu tecknat kontrakt för utbyggnaden av
nöjesparkens nya vattenpark. Uppdraget sker via utvecklingsbolaget
Liseberg Skår AB och ordervärdet uppgår till cirka 700 MSEK.
Uppdraget är en del av NCC:s partneringavtal med Liseberg som inleddes 2018. För
cirka ett år sedan startades bygget av Liseberg Grand Curiosa Hotel, den första delen av
Lisebergs expansionsplaner med upplevelsehotell och vattenpark. Nu påbörjas även
byggnationen av vattenparken som får namnet Oceana.
– Det blir en storslagen vattenupplevelse, olik allt annat som finns på marknaden i
Skandinavien idag. Det känns fantastiskt att kunna erbjuda den här typen av upplevelser
inomhus och därmed anpassade för vårt svenska klimat, säger Thomas Sjöstrand, vd för
Lisebergs Jubileumsprojekt.
Oceana kommer att bli cirka 13 600 kvadratmeter stort med en badyta om cirka 6 000
kvadratmeter inomhus och 4 000 kvadratmeter utomhus. Oceana kommer att få 14
åkattraktioner varav fyra större vattenattraktioner, en vågpool, familjeflod samt
vattenlek för olika åldrar. Vattenparken kommer att rymma cirka 1 750 personer som
mest.
Det kommer även att byggas café, butik, restaurang, omklädningsrum och reception i
byggnaden som får ett plan för bad, källarplan samt ett torn på 40 meter som innehåller
de fyra största attraktionerna.
– Vattenparken blir ett fantastiskt tillskott till Göteborgs upplevelseutbud och det är
mycket glädjande att vi nu kan starta byggnationen. NCC:s badhuskompetens och ett
nära partneringsamarbete med Liseberg har varit avgörande i detta komplexa arbete.
Det inger också stort hopp om ljusning framåt av att se Lisebergs vilja att driva igenom
projektet trots en svår tid för turistnäringen, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef
NCC Building Sweden.
Byggnationen av vattenparken inleds omedelbart och den beräknas vara färdigställd i
början av 2024.
Affären om cirka 700 MSEK orderregistreras i fjärde kvartalet 2020 i affärsområde NCC
Building Sweden.
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