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NCC bygger parkeringshus för över 400 bilar i 
Västerås  
 
NCC bygger ett nytt parkeringshus för Västerås Parkerings AB med plats 
för 445 bilar. I markplan på parkeringshuset byggs även butiksytor för 
handel. Ordervärdet uppgår till 120 MSEK. 
 

– Handeln i Västerås centrum ökar i samband med att närliggande orter växer. 
Parkeringshuset byggs på Öster Mälarstrand i ett populärt bostadsområde som blir 
större och behöver fler effektiva uppställningsytor för bilburna boende och besökare till 
Västerås, säger Anna Thunell, ordförande i Västerås Parkerings AB. 

Parkeringshuset, som får namnet Dockan, byggs i fem våningar ovan mark och en under 
samt med en gemensam in och utfart i källarplan för att skapa bättre förutsättningar för 
boende i den befintlig grannfastigheten.  

– Parkeringshuset kommer att ha en central placering vid vattnet och grundläggs på 
pålar och plintar med vattentät källardel i betong. Därefter reser vi stommen som är ett 
spännbalkssystem i betong för en stabil konstruktion. På markplansnivån förbereds 
butiksytor för att skapa förutsättningar för handel, säger Lina Carlsson, projektchef på 
NCC Building Sweden. 

Fasaden på parkeringshuset kommer med sin böljande perforerade plåt, återspegla 
vågorna ute på Mälaren, enligt ritningar från Fojab Arkitekter.  

Byggstarten är påbörjad och parkeringen beräknas vara klar under hösten 2020. 

Affären uppgår till 120 MSEK och orderregistreras under första kvartalet 2019 i 
affärsområdet NCC Building Sweden.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lina Carlsson, projektchef NCC Building, 070- 070-200 38 59, lina.carlsson@ncc.se 
Anni Axelsson, kom.ansvarig Mellan/Nord NCC Building 070-205 32 87, 
anni.axelsson@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 drygt 57 
Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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