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Nya vägserviceavtal till NCC värda över 700 MSEK  

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att underhålla och sköta driften av 

vägarna i driftområde Landvetter, Ätradalen, Jönköping och Vilhelmina. De 

fyra separata uppdragen löper på minst fyra år vardera och uppgår till 

totalt drygt 700 MSEK. 
 
– Vi är glada över att Trafikverket väljer att samarbeta med NCC och ger oss uppdrag att 
ansvara för drift och underhåll av vägarna i dessa områden. Eftersom vi har levererat 
vägservice här tidigare har vi god kunskap vilket gör att vi kan skapa effektiv drift och 
underhåll av vägnätet, säger Alexander Eklöw, divisionschef för NCC Road Services.  

Kontrakten gäller drift och underhåll av det statliga vägnätet, exempelvis snöröjning och 
halkbekämpning under vintertid och löpande vägunderhåll under sommartid. För 
driftområde Landvetter och Jönköping är det förnyade uppdrag och avser 67 mil väg 
respektive 144 mil väg. Kontraktet för driftområde Ätradalen är nytt och avser 120 mil 
väg. Kontraktet för Vilhelmina är förnyat och avser 111 mil väg. 

Samtliga avtal löper på fyra år med möjlighet till ett eller två års förlängning. Avtalen 
börjar gälla från och med september 2018.  

Kontraktssumman för driftområde Landvetter uppgår till 147 MSEK, Ätradalen 146 
MSEK, Jönköping 340 MSEK och Vilhelmina 84 MSEK. Samtliga fördelade på fyra år.  

Ordervärdena registreras i det tredje kvartalet 2018 i affärsområde NCC Infrastructure.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Per Sjöblom, regionchef NCC Road Services, Sverige, 070-371 13 75  

Tove Stål, presschef NCC Sverige, 076-521 61 02 

 

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank  

 
Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.  
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en 
omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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