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62 nya hyresrätter när Kirunagruvan växer   
 
NCC ska bygga 62 hyreslägenheter i Kiruna. Gruvdriften blomstrar 
men i takt med att gruvan utökas behöver invånare flytta till säkrare 
mark och bostäder rivas. LKAB ersätter omflyttningarna med nya 
hyresbostäder av typen NCC Folkboende. Ordern är värd 70 MSEK.  
 
– Det är stor brist på bostäder i Kiruna, dels för att gruvan utökas och boende i området måste 
flytta och letar ny bostad, men också för att gruvdriften har ökat kapaciteten. Det skapar fler jobb 
och allt fler flyttar hit, säger Peter Johansson, affärschef NCC Construction, region Norrland.   

Lägenheterna byggs i bostadsområdet Terrassen i två så kallade punkthus i sju respektive sex 
våningar där de boende får en vidsträckt utsikt. Av de 62 lägenheterna blir 29 tre rum och kök och 
33 två rum och kök.  

Bostadsbygget skapar sysselsättning för närmare 50 personer i Kiruna; cirka 30 NCC-anställda 
och drygt 15 underentreprenörer.  

Det är första gången som NCC Folkboende byggs i Norrbotten. Bostadstypen finns på andra 
platser i landet och byggs även inom NCC:s avtal med SABO. Lägenheterna är yteffektiva, vilket 
betyder att de har en genomtänkt planering för att ge hyresgästen hög boendekvalitet på liten yta. 
Drift- och underhållskostnad är låg eftersom energianvändningen är mycket lägre än byggnormen. 
Husen byggs hantverksmässigt och i rejäla material, men ändå till låg byggkostnad och på kort tid.  

Arbetet startar i september 2013 och husen beräknas vara klara för inflyttning i december 2014. 

LKAB äger drygt 2200 bostäder, varav de flesta i Kiruna och Malmberget. Parallellt med 
bostäderna på Terrassen har ytterligare ett par bostadsprojekt påbörjats eftersom många bostäder 
intill gruvan ska avvecklas. 2015 hoppas LKAB ha byggt minst 200 nya lägenheter i Kiruna.   

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Peter Johansson, affärschef, NCC Construction, region Norrland.  
Telefon 0980-780 62 
Anni Axelsson, informatör, NCC Construction Sverige, region Norrland. 
Telefon 090-16 80 48 eller 070-205 32 87 
Presstelefonen NCC 08-585 519 00 eller press@ncc.se  
 
 
 
Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC i Sverige består av affärsområdena NCC 
Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2012 hade NCC i Sverige en 
omsättning på 31,3 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, 
vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige. 

 
 
 
 


