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SBVT och NCC bygger ut VA-infrastrukturen i Skåne 
och Blekinge 
 

NCC har tecknat ramavtal med Skåne Blekinge Vattentjänst för ny-, om- 

och tillbyggnad av vatten- och avloppsinfrastrukturen i Östra Göinge, 

Osby, Olofström och Bromölla kommun. Uppdraget sker i strategisk 

samverkan och ordervärdet beräknas uppgå till mellan 300–500 MSEK.  
 
– Då vi står inför omfattande investerings- och reinvesteringsbehov för att långsiktigt 
trygga vår VA-infrastruktur så är vi särskilt glada över att kunna säkerställa denna resa 
tillsammans med NCC. Allt till gagn för våra VA-kunder, säger Per Fremark, vd, Skåne 
Blekinge Vattentjänst.  

Avtalet som sker i strategisk samverkan, omfattar bland annat ny- och 0mbyggnationer 
av avlopps- och vattenreningsverk, pump- och tryckstegringsstationer, nya 
överföringsledningar, nya komplementbyggnader samt rivningsarbeten, där Skåne 
Blekinge Vattentjänst kan göra successiva avrop efter behov.   

– Komplexa VA-projekt behöver ta hänsyn till flera perspektiv och då är samverkan som 
samarbetsform utmärkt eftersom parterna gemensamt tidigt i projektet hanterar behov, 
utmaningar, risker, ekonomi och kunskap. Då optimeras förhållandena för både 
projektet och driftverksamheten, säger Per Johansson, affärschef NCC Infrastructure 
Vatten- och Miljöteknik, och fortsätter; 

– NCC är det enda byggföretaget som kan erbjuda kompetens inom hela VA-processen 
med både byggkompetens, process- och maskinkompetens. Det är väldigt smidigt att ha 
hela kedjan i samma företag, vi behöver inte gå utanför företaget för att hämta 
specialistkompetens. 

Ramavtalet är tecknat på fem år med möjlighet till tre års förlängning. Projektvolymen 
beräknas uppgå till mellan 300–500 MSEK under hela avtalstiden och kommer att 
registreras löpande inom affärsområdet NCC Infrastructure.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Per Johansson, affärschef vatten-och miljöteknik, NCC +46 (0)70 088 71 98  
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations NCC +46 (0)708-847469 

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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