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NCC bygger 191 energieffektiva lägenheter åt NREP i 
Finland 

 

NCC har fått i uppdrag av NREP att bygga 191 lägenheter i Esbo, Finland. 

Lägenheterna kommer att stå klara sommaren 2023. Projektet är en 

utförandeentreprenad med ett ordervärde på cirka 240 miljoner kronor. 
 

Det nya bostadsprojektet är en del av NREP:s framtida kvarter i stadsdelen Niittykumpu 

i Esbo, i den finska huvudstadsregionen. Byggnaderna som uppförs får mellan fyra och 

nio våningar och i uppdraget ingår också att bygga en innergård och ett 

parkeringsgarage. 

 

– Vårt projekt i Niittykumpu är en del av NREP:s strategiska mål att utveckla en bättre 

och mer hållbar stad, och det är även ett av NREP:s viktigaste utvecklingsprojekt i 

Finland. Det är ett nöje att få samarbeta med en partner i det här projektet som delar vår 

ambitionsnivå inom hållbarhet, säger Petri Valkama, partner på NREP. 

 

NCC bygger för närvarande också den första etappen av kvarteret, bestående av 220 

lägenheter, parkeringsplatser samt innergårdar, som planeras stå färdigt sommaren 

2022. Hela kvarteret och stadsplanen för detta har utvecklats i samarbete mellan NREP 

och NCC. 

 

Byggarbetsplatsen kommer att drivas i enlighet med konceptet NCC Hållbar arbetsplats, 

som är den första verksamhetsmodellen i den finska byggbranschen som tar hänsyn till 

alla aspekter av hållbarhet på byggarbetsplatser: ekonomisk, social och miljömässig. 

 

– NREP:s mål för hållbart byggande är väl anpassade till de åtgärder vi vidtar under 

byggandet, till exempel att använda grön el och minimera och återvinna avfall. Vi ser 

fram emot att fortsätta vårt samarbete med NREP och ta nästa steg i utvecklingen av det 

här området, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics. 

 

Målsättningen är att kvarteret i Niittykumpu ska uppnå energiklass A för att främja 

byggnadernas energieffektivitet och ett LEED Gold-certifikat kommer att tillämpas för 

de fastigheter som byggs. 

 

Byggnadsarbetet har påbörjats och kommer att slutföras sommaren 2023. 

Ordern kommer att registreras i affärsområdet NCC Building Nordics under fjärde 

kvartalet 2021. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Tove Stål, Presschef NCC Group, +46 765216102 

 

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

 

 

https://www.ncc.se/hallbarhet/hallbar-arbetsplats/
mailto:press@ncc.se
https://www.ncc.se/media/bilder-och-film/


 

 

 

Sid 2 (2) 

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. 


