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NCC bygger ny skola i Norrköping  

NCC ska på uppdrag av Norrevo Fastigheter bygga en ny skola utanför 

Norrköping. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till 

165 MSEK. 
 

– Norrköping fortsätter att växa och utvecklas. Norrköpings kommun investerar nu i en 
helt ny skola i Svärtinge. Samhället har de senaste åren fått många nya invånare och fler 
vill gärna bosätta sig här, säger Daniel Ackermann, kommunikationsansvarig, Norrevo 
Fastigheter. 

Skolan kommer att rymma 14 klasser, från förskoleklass upp till årskurs sex. Utöver 
undervisningslokaler ska det även att byggas tillagningskök, utemiljöer samt en 
fristående idrottshall. Den totala byggytan för uppdraget uppgår till cirka 6 600 
kvadratmeter.  

– NCC är en av de byggentreprenörer som idag bygger flest skolor i Sverige och detta 
uppdrag stärker vårt erbjudande och vår erfarenhet ytterligare. Vi ser också fram emot 
att vara en del av uppbygganden av Svärtinge Skogsbacke där skolan kommer att bli en 
central mötespunkt, säger Marcus Sandlund, affärschef NCC Building.  

Projektet startar omgående med projekteringsarbete och beräknas vara färdigt sista 
kvartalet 2020. Under våren 2021 kommer eleverna att flytta in i sin nya skola. 

Affären uppgår till 165 MSEK och orderregistreras i fjärde kvartalet 2018 i affärsområde 
NCC Building. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Marcus Sandlund, affärschef NCC Building, 070-088 73 75 

Daniel Ackermann, Norrevo Fastigheter, för frågor om verksamheten, 011-151130 

Tove Stål, presschef NCC i 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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