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Pressmeddelande 
2021-12-23 

NCC bygger ny kontorsbyggnad åt IKEA i Älmhult 
NCC ska på uppdrag av IKEA Property AB bygga en ny kontorsbyggnad i Älmhult, 

Future IoS Blåsippan Hub. 

 

– Flexibilitet är ett ledord för Future IoS Blåsippan Hub, som vi nu ser fram emot att 

bygga tillsammans med NCC. Byggnaden ska hantera olika verksamheter såsom kontor 

och produktutveckling, säger Niclas Ramström, VD IKEA Property AB.   

Den nya byggnaden omfattar 17 000 kvadratmeter och ska huvudsakligen innehålla 

produktutvecklingsytor för IKEA of Sweden AB:s verksamhet för produktutveckling. 

Ytorna och installationerna ska byggas och utformas med en stor grad av flexibilitet för 

förändringar, kompletteringar och ombyggnationer i framtiden.  

Byggnaden ska miljöcertifieras enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM och uppnå nivå 

Outstanding med marginal. 

– IKEA:s höga hållbarhetsfokus, liksom den snabba starten och en relativt kort byggtid, 

ställer ökade krav på såväl planering som utförande. NCC har stor vana av detta från 

tidigare projekt och vi ser fram emot att tillsammans med IKEA bygga ett högflexibelt 

kontor med mycket nytänk, säger Ulf Jönsson, affärschef NCC Building Sweden. 

Byggstart planeras till mitten av februari och kontoret ska stå klart under 2023. 

Affären, som är en utförandeentreprenad, uppgår till 340 MSEK och orderregistreras i 

fjärde kvartalet 2021 i affärsområde NCC Building Sweden. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ulf Jönsson, affärschef NCC Building Sweden, 070-6581209  

Amelie Winberg, Presschef NCC, 070-2211372, amelie.winberg@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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