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NCC bygger ny räddningsstation i Luleå 

Luleå Räddningsstation är ännu ett nytt samarbete mellan NCC och Luleå 
kommun. Räddningsstationen som NCC har fått förtroendet att bygga 
kommer att ligga på Lilla Mjölkuddsberget. Ordervärdet uppgår till  
cirka 220 MSEK. 
 
Den nya räddningsstationen ska ersätta två befintliga brandstationer och hysa tre olika 
verksamheter: Räddningstjänsten, Ambulansverksamhet för Region Norrbotten samt 
ytterligare kontorsverksamhet. Stationen placeras strategiskt på Lilla Mjölkuddsberget, 
vilket möjliggör bra insatstid till alla delar av Luleå. 

— Det känns bra att vi har en entreprenör upphandlad och att entreprenaden nu startar, 
säger projektledare Jan-Henrik Hallebjörk vid Luleå kommun. 

Uppdraget omfattar byggnation av en räddningsstation på 9 500 kvadratmeter. Detta är 
ett specialiserat projekt, med smarta och hållbara lösningar för att ackommodera 
verksamheternas tekniska utrustning, unika funktioner och krav. Byggnaden är unik i sin 
funktion eftersom alla arbetar och verkar i räddningsstationen dygnet runt. Därför ska 
logement och personalutrymmen byggas på så sätt att det kan ses som ett andra hem.  

När det gäller material var betong ett naturligt val med tanke på slitage, därför att den 
utryckande delen av verksamheten är fordonsintensiv. Utvändigt används formgjuten 
infärgad svart betong. 

— Detta projekt är viktigt för oss på NCC, inte bara för hur meningsfullt det är för 
kommunen och samhället med en räddningsstation utan även för att vi vill att alla som 
arbetar och verkar i stationen ska ha en bra arbetsmiljö, säger Fredrik Edfast, affärschef 
på NCC Building Norrland. 

Markförberedande arbete är klart och byggstarten påbörjas i slutet av april 2019. 
Byggnaden beräknas vara klar vid årsskiftet 2020/2021. 

Affären orderregistreras i andra kvartalet 2019 i affärsområde NCC Building Sweden. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Edfast, affärschef NCC Building Norrland, 070-209 81 06 
Anni Axelsson, kom.ansvarig Mellan/Nord NCC Building Sverige 070-205 32 87 

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 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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