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Pressmeddelande 
2022-06-15 

NCC bygger ny pilothall för RISE i Örnsköldsvik 

NCC och RISE inleder nästa steg i sitt samarbete och bygger Bioeconomy Arena, 

en pilothall med testbäddsanläggning för utveckling av nya biokemiska produkter. 

Affären är en totalentreprenad och uppgår till cirka 150 MSEK. 

Pilothallen i Domsjö, Örnsköldsvik omfattar 2600 kvadratmeter och uppförs i trästomme 

med träfasad och sedumtak på delar av huset. Byggnaden byggs med ambitionen att nå 

miljöbyggnad silver och inrymmer specialanpassade testytor, laboratorier och tillhörande 

kontor med mötesplats för forskningsverksamhet.  

− Den nya pilothallen möjliggör uppskalning och kommersialisering av nya biobaserade 

produkter och lösningar. Genom ett industrinära samarbete sammanförs vetenskaplig 

spetskompetens, toppmodern teknik och entreprenörer för att öka omställningstakten mot 

en bioekonomi och ett resilient samhälle, säger Pia Sandvik, VD RISE 

− Genom att vi har samverkat med RISE sedan ett tidigt skede i projekteringen har vi 

kunnat planera för en innovativ och kostnadseffektiv byggnad med plats för både 

testbäddar och möten, säger Charlotte Thelm, divisionschef i NCC Building Sweden.  

Första spadtaget tas 15 juni. Markarbetet inleds omgående och byggnationen påbörjas 

under hösten 2022. Inflyttning planeras till vintern 2023/2024. 

 

Affären är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 150 MSEK som 

orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden i det andra kvartalet 2022. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Daniel Ödling, produktionschef, NCC Building, 070-516 01 26 

Anni Axelsson, kommunikationspartner Norr NCC, 070-205 32 87 

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. 

2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 

https://www.ncc.se/media/bilder-och-film/

