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NCC bygger Science Park Towers i Jönköping 

NCC ska i samverkan med Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB 

bygga kvarteret och framtidens mötesplats Science Park Towers i centrala 

Jönköping. Ordervärdet uppgår till cirka 440 MSEK. 
 

– Nu utvecklar vi Science Park till en ny nivå. Science Park Towers ska bli framtidens 
mötesplats för näringsliv, entreprenörskap och utbildning med målet att skapa fler 
entreprenörer, fler tillväxtföretag och en stark regional innovationsmiljö i Jönköpings 
län. Det är roligt att vi nu är i gång med byggandet där vår målsättning är en hållbar 
byggprocess med digitalisering i fokus, säger Magnus Olsson, vd på JKPG Fast. 

Science Park Towers är ett helt kvarter som uppförs i anslutning till högskolan och 
befintliga fastigheten Science Park i centrala Jönköping. Kvarteret består av en lägre bas 
i tegel och fyra torn i olika höjd, från sju till femton våningar.  

Totalt omfattar byggnaderna omkring 13 000 kvadratmeter och kommer främst att 
bestå av kontorslokaler men även konferens- och eventytor. Restaurang och lounge 
byggs i bottenplan. Under mark finns ytor för service och drift. 

Som en del i att skapa en mötesplats för hållbart entreprenörskap och innovation utförs 
projektet med fokus på hållbarhet och resurseffektivitet. Exempelvis kommer digitala 
tjänster att användas för att spåra och optimera användningen av maskiner, fordon och 
verktyg samt miniminera transporter till och från arbetsplatsen. Husen är även 
projekterade enligt Miljöbyggnad nivå Silver med höga krav på till exempel låg 
energiförbrukning, god inomhusmiljö och sunda material. 

– Tillsammans med JKPG Fast har vi i nära samverkan skapat de bästa förutsättningarna 
för ett kostnadseffektivt projekt och en hållbar byggprocess med hjälp av digitala lösningar. 
Det är inspirerande att få bidra till Jönköpings utveckling och skapa en innovativ 
mötesplats för framtidens entreprenörer, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC 
Building Sweden.  

Uppdraget är en totalentreprenad som genomförs i partnering. Samarbetet inleddes 
2019 och sedan dess har parterna planerat, budgeterat och projekterat för byggnationen. 

Markarbeten har påbörjats och kvarteret beräknas stå färdigt sommaren 2023.  

Affären uppgår till cirka 440 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  

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

 

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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