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Pressmeddelande 
2023-03-08 

NCC får markanvisning vid Telefonplan 
Stockholms stad har gett NCC en markanvisning för utveckling av 13 000 

kvadratmeter kontor mitt på Telefonplan i södra Stockholm. 

NCC har tilldelats en markanvisning avseende kontor med äganderätt om cirka 13 000 

kvadratmeter vid Telefonplans tunnelbanestation som utgör en del av 

stadsutvecklingsområdet Centrala Telefonplan.  

– Vi uppskattar stadens ambition om en fortsatt stadsutveckling av Telefonplan med 

bostäder, kontor och handel som bidrar till attraktiva och trygga stadsrum. Vi ser mycket 

fram emot att få vara en del i denna utveckling av moderna, flexibla och hållbara 

arbetsplatser i en stadsdel med stor potential, säger Andreas Lindelöf, chef NCC Property 

Development Stockholm. 

Centrala Telefonplan är under utveckling, planen är att området ska förtätas med nya 

bostads- och kontorskvarter med ett centralt och urbant tunnelbaneläge. I samband med 

utvecklingen av området sker en överdäckning av tunnelbanan vilket skapar nya 

kopplingar inom stadsdelen. 

– Projektet passar oss mycket väl då vi får användning för kompetens och erfarenhet från 

hela NCC vad gäller tekniska lösningar för överdäckning, hållbart byggande, 

stadsutveckling och place-making. Förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft hoppas vi 

kunna påbörja projektet runt 2026, säger Andreas Lindelöf. 

Telefonplan är beläget invid E4:an och längs röda tunnelbanelinjen, endast 13 minuter 

från T-centralen. Området har ett starkt arv med Telefonfabriken och LM-Erikssons 

verksamhet och har i modern tid också fått viktiga tillskott som Konstfack. Under de 

senaste åren har området förtätats med bostäder och föryngrats genom ett utökat 

restaurang- och serviceutbud. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Annica Bergman, communication Partner NCC Sverige, annica.bergman@ncc.se  

Andreas Lindelöf, chef NCC Property Development Stockholm, andreas.lindelof@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 bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 

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