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Pressmeddelande 
2023-02-16 

NCC bygger 213 nya bostäder i Järva Krog 

NCC ska på uppdrag av Aros Bostad bygga 213 hyreslägenheter i Järva Krog i 

anslutning till NCC:s huvudkontor i Stockholm. Affären är en totalentreprenad i 

samverkan och har ett ordervärde på cirka 400 MSEK. 

Nu inleder NCC och Aros bostad nästa steg i utvecklingen av Järva Krog genom att i 

samverkan bygga 213 nya hyresrätter i projektet Femöringen. 

– Femöringen är det andra projektet vid Järva Krog i Solna som vi genomför tillsammans 

med NCC. Vi är glada över att kunna starta produktionen som planerat och ser fram emot 

att framöver kunna lämna över ett hyresrättsprojekt med hög standard i ett mycket bra 

läge till Patrizia, säger Magnus Andersson, VD Aros Bostad. 

Femöringen ligger i grannkvarteret till NCC:s huvudkontor och överlappar delvis 

fastigheten intill, kontorsprojektet Nova som utvecklas och byggs av NCC. NCC:s 

uppdrag omfattar nybyggnation av hyreslägenheter som kommer fördelas i två 

huskroppar med sammanhängande garage. Lägenheterna är i varierande storlekar med 

1–5 rum och kök. 

– Med Femöringen bygger vi vidare på vårt goda samarbete med Aros Bostad och på 

vårt gemensamma långvariga engagemang i området kring Järva krog. Vi kan dra nytta 

av den breda kompetens som finns inom hela NCC, och genom att vi är involverade ända 

från start kan vi leda en riktigt bra process mot ett lyckat slutresultat, säger Henrik 

Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden. 

Projektet avser den mark med bostadsbyggrätter som NCC sålt till Aros Bostad, 

resultatavräkning för den första delen kommer att ske i första kvartalet 2023 som tidigare 

kommunicerats. Byggstart planeras till första kvartalet 2023 och beräknas vara klart 

hösten 2026. 

Affären har ett ordervärde på cirka 400 MSEK orderregistreras i affärsområde NCC 

Building Sweden under första kvartalet 2023.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Amelie Winberg, presschef NCC Sverige, 0702-21 13 72, amelie.winberg@ncc.se 

Frida Rastbäck, projektchef NCC Building Sweden, 073-907 03 22, 

frida.rastback@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. 

2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 

mailto:amelie.winberg@ncc.se
mailto:frida.rastback@ncc.se
https://www.ncc.se/media/bilder-och-film/

