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NCC fortsätter att bygga ut Östra länken i Luleå  

NCC och Luleå kommun fortsätter sitt samarbete med att bygga ut vatten- 

och avloppssystemet i Luleå. NCC har nu fått ett uppdrag som innebär att 

bolaget anlägger 1,8 km vatten- och avloppsledningar och en ny 

cirkulationsplats. Ordervärdet uppgår till cirka 150 MSEK.  
 
Luleå växer och för att klara av fler invånare behöver stadens vatten- och avloppssystem 
byggas ut. År 2014 startade projektet Östra länken och utbyggnaden av vatten- och 
avloppsinfrastrukturen i Luleå. Nu börjar nästa utbyggnad; Östra länkens fortsättning, 
uppdelad i sju etapper som beräknas pågå till och med 2026 med en uppskattad budget 
på totalt cirka 1 miljard SEK. 

− NCC har i samverkan med kommunen tidigare genomfört första utbyggnaden av 
vatten- och avloppssystemet Östra länken. Nu går vi vidare med utbyggnaden av Östra 
länkens fortsättning och har tecknat kontrakt för första etappen av de sju, säger Erik 
Sandström, projektchef Infra, NCC Infrastructure.  

I denna etapp ska NCC anlägga en ny cirkulationsplats i en av Luleås mest trafikerade 
korsningar och i samma korsning lägga vatten- och avloppsledningar. Den nya etappen 
kommer att resultera i säkrare vattenförsörjning till luleåborna och det centralt 
placerade vattentornet. 

I alla Östra länkens etapper ställs höga krav på miljöhänsyn, i den nya etappen ligger 
fokus på att bevara känsliga natur- och kulturområden. De tidigera etapperna har bland 
annat inneburit att bevara rödlistade växters fortlevnad i området.  

− Som lokala byggare i Luleå känner vi stort engagemang i att tillsammans med 
kommunen fortsätta utbyggnaden av vatten- och avloppsinfrastrukturen och att öka 
kapaciteten i ledningsnätet så att Luleå kan växa. Vår lokala kännedom och erfarenhet 
av tidigare etapper i Östra länken är till stor nytta för det fortsatta arbetet, säger Erik 
Sandström projektchef Infra, NCC Infrastructure. 

Projektet är en totalentreprenad i utökad samverkan med Luleå kommun. Kontraktet för 
den nya etappen uppgår till cirka 150 MSEK. Av affären orderregistreras merparten 
under första kvartalet 2019 i affärsområde NCC Infrastructure.  

Östra länken utsågs 2018 till Årets Bygge och är det första mark- och 
anläggningsprojektet som fått utmärkelsen.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Erik Sandström, projektchef, Infra, NCC Infrastructure  
Tove Stål, presschef NCC 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 drygt 57 
Mdr SEK 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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