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Global Business Gate ingår partneringavtal med NCC 
 
Global Business Gate Project AB har inlett ett partneringsamarbete med NCC för kontorsprojektet 
Global Business Gate som kommer att ta plats på Masthuggskajen i Göteborg.  
 
- Tillsammans med NCC inleder vi nu arbetet med Global Business Gate. Global Business Gate ska bli ett 
innovativt nav och en mötesplats för det exportinriktade näringslivet och företag som verkar inom 
internationella affärer. Vi har arbetat med projektet länge och är mycket glada över att vi nu inlett ett 
samarbete med en entreprenör för själva genomförandet, säger Lennart Hedström, VD, Global 
Business Gate. 
 
Projektet består av två hus om totalt 40 000 kvadratmeter som ska byggas på en ny halvö som sträcker 
sig cirka 100 meter ut i Göta Älv vid Masthuggskajen i centrala Göteborg. Global Business Gate ägs till 
hälften var av Elof Hansson Fastigheter och tjänstepensionsbolaget Alecta och bolaget har tecknat ett 
partneringavtal med NCC för projektet. Tillsammans ska parterna lösa uppgiften i ett öppet och 
lösningsorienterat samarbete med projektets bästa i fokus. 
  
– Partnering bygger på samma principer som lagsport. Gemensamma mål, tydlig taktik och ett 
sammansvetsat lag för bästa möjliga resultat. Global Business Gate är en av de största satsningarna för 
näringslivet i Göteborg de kommande åren och det är jätteroligt att vi fått möjligheten att vara en del 
av det projektet och driva det som en gemensam partneringaffär, säger Henrik Landelius, Sverigechef 
NCC Building. 
 
Projektet är indelat i två faser där parterna först ska ta fram programhandlingar, systemhandlingar och 
en projekttidplan. I den andra fasen sker fortsatt projektering och byggnation. Global Business Gate 
förväntas stå klart år 2021. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lennart Hedström, VD, Elof Hansson Fastigheter AB 
Tel:  0705-51 74 23  lennart.hedstrom@elofhansson.com. 
 
 
För pressbilder, följ länken. PRESSBILDER. 
 
Global Business Gate 
Kontorsprojektet Global Business Gate, en hub för företag och organisationer verksamma inom internationella 
affärer och ägs till lika delar av Elof Hansson Fastigheter och Tjänstepensionsbolaget Alecta. 
 
Global Business Gate, med sina 26 våningar, kommer att växa fram på en nyanlagd halvö. Halvön sträcker sig ca 
100 meter ut i Göta Älv vid Masthuggskajen i Göteborg. Planen är att Global Business Gate invigs 2021 i samband 
med Göteborgs Stads 400-års jubileum. Läs mer på globalbusinessgate.se 
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