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Brunna Logistikpark växer så det knakar 

NCC börjar nu bygga den andra miljöcertifierade och energisnåla 
logistikfastigheten i Brunna i Upplands-Bro kommun. NCC anlägger 
även nya kommunala gator och cykelväg. Logistikfastigheten är klar i 
december i år. 
 
Brunna Logistikpark växer och skapar utrymme för tillväxt i Upplands-Bro. Första projektet, 
Hälsobrunnen, blev färdigt i december 2015 och hyresgästerna Edström Logistics samt Svenskt 
kosttillskott har flyttat in. NCC bygger nu en logistikfastighet till i området, projekt 
Önskebrunnen.  

– Det blir en flexibel byggnad på 14 000 kvadratmeter med tolv meter takhöjd och stor möjlighet 
till skräddarsydda lösningar för kunderna. Byggnaden har plats för en till fem hyresgäster med 
lager, kontor och personalutrymmen, säger Olle Forsberg, regionchef på NCC Property 
Development. 

Brunna har de bästa förutsättningarna för lager och logistik. Läget nära Stockholm och alldeles 
intill E18 gör det lätt för leveranser, kunder och medarbetare att ta sig dit. Det innebär också ett 
utmärkt skyltläge för den som vill nå de hundratusentals bilar som passerar på E18 varje dag.  

Många företag visar intresse för Brunna Logistikpark eftersom det ligger nära Stockholm, särskilt 
nu när E18 och Kymlingelänken byggs färdigt. Exempelvis tar resan från logistikparken till 
Stockholm bara drygt 20 minuter. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Olle Forsberg, Regionchef, NCC Property Development Sverige 
Telefon 073-364 77 77 
Åsa Thoft, Head of Communication Operations Sverige, NCC AB 
Telefon 070-19 19 384 
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Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de 

ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 

Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.  


