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NCC bygger 88 lägenheter i Jönköping 

NCC ska tillsammans med FB Bostad bygga 88 nya lägenheter i Råslätt, 

Jönköping. Bostäderna bildar kvarteret Önskemålet med högt ställda 

energikrav. Ordervärdet uppgår till cirka 90 MSEK. 
 

– Vi ser fram emot att fortsätta vårt framgångsrika samarbete med NCC i Jönköping. 
Kvarterets namn Önskemålet är väldigt talande, det är ett projekt som de som bor på 
Råslätt efterfrågat och som vi själva längtat efter. Genom att projektet har högt ställda 
miljö- och energikrav säkerställer vi att vi bygger och lämnar efter oss ett riktigt hållbart 
hus, säger Anna Bengtsson, projektledare på FB Bostad AB. 

Uppdraget omfattar ett nytt bostadshus med 88 lägenheter som bildar kvarteret 
Önskemålet. Huset uppförs i sju våningar i Råslätt, strax söder om centrala Jönköping. 
Fasaden blir av skivmaterial och loftgångarna får ett raster av träribbor. 

De välplanerade lägenheterna varierar mellan 1–3 rum och kök, alla med genomgående 
planlösning och balkong mot innergården. På gården skapas inbjudande utemiljöer med 
planteringar och plats för lek.  

Huset byggs enligt Miljöbyggnad nivå Silver med höga krav på till exempel låg 
energiförbrukning, god inomhusmiljö och sunda material. På taket planeras för både 
solceller och solfångare. Komplementbyggnaderna får tak med sedum eller gräs. 

– Nu har vi satt spaden i marken i Råslätt och tillsammans med FB Bostad fortsätter vi 
att möta den ökade efterfrågan på bostäder. Genom ett nära och kreativt samarbete från 
tidigt skede får vi de bästa förutsättningarna att skapa attraktiva och prisvärda hem för 
Jönköpingsborna, säger Andreas Saltin, affärschef NCC Building Sweden. 

Markarbeten har påbörjats. Inflyttning är planerad till hösten 2022. 

Affären uppgår till cirka 90 MSEK och orderregistreras i första kvartalet 2021 i 
affärsområde NCC Building Sweden.  

För mer information, vänligen kontakta: 

Andreas Saltin, affärschef NCC Building Sweden, 073-942 73 16 

Linda Sällström, kommunikationspartner NCC, 08-585 518 70 

 

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s mediabank 

 
Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa 

byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets 

utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt 

produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. 

NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 
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