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NCC bygger ut järnvägen inom Umeå Hamn 

NCC ska på uppdrag av Infrastruktur i Umeå AB, INAB, förbättra 

hamnlogistiken och utöka kapaciteten av gods mellan järnväg och hamn i 

Umeå. I uppdraget ingår bland annat att lägga cirka tre kilometer nya 

järnvägsspår. Ordervärdet uppgår till 116 MSEK. 
 
– Vi vill öka kapaciteten i Umeå Hamn med effektivare och mer miljövänliga 
godstransporter och bättre logistik. Det kommer även stärka konkurrenskraften för 
näringslivet i övre Norrland. Avsikten är att skapa en mer långsiktig och hållbar 
logistiklösning för både hamnen och järnvägen som efterfrågas av näringslivet, säger 
Bertil Hammarstedt, vd på INAB. 

NCC:s uppdrag är en totalentreprenad och innebär att lägga nya järnvägsspår på 2,8 
kilometer, anlägga 20 000 kvadratmeter asfalterade lagringsytor i anslutning till 
järnvägsspåren och i hamnen, anlägga 10 000 kvadratmeter övriga hårdgjorda ytor samt 
anlägga cirka 2,1 kilometer väg.  

– Umeå Hamn är en av Norrlands största hamnar och genom att bygga ut järnvägen och 
skapa förutsättningar för bättre logistik ökar vi kapaciteten. Samtidigt skapar vi en 
säkrare trafikmiljö för dem som bor och vistas i Holmsund eftersom vi möjliggör för 
Trafikverket att flytta Holmsunds Bangård som ligger centralt i området, säger Mikael 
Dahlberg, produktionschef inom NCC Infra.   

Projekteringsarbetet har inletts och byggnationen kommer vara igång efter sommaren. 
Arbetet förväntas vara klart i november 2019. 

Ordervärdet om 116 MSEK registreras i andra kvartalet i affärsområde  
NCC Infrastructure.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Mikael Dahlberg, produktionschef NCC Infra, 070-316 93 08, mikael.dahlberg@ncc.se 

Tove Stål, presschef NCC i Sverige, 076-521 61 02, tove.stal@ncc.se 

 

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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