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NCC bygger lager för papper åt Gävle Hamn 

NCC har tecknat avtal med Gävle Hamn om att bygga ett automatiserat 

lager för pappersprodukter. Uppdraget är ett partneringsamarbete och 

ordervärdet uppgår till cirka 190 MSEK. 
 
− Investeringen för en automatiserad anläggning för lagring och hantering av 
pappersprodukter, stärker hamnens konkurrenskraft och har stor betydelse för 
regionens pappersindustri. Volymerna i hamnen har ökat kraftigt, och när nu också 
containerterminalen fördubblar sin kapacitet, så tar vi viktiga steg mot fortsatt stark 
tillväxt, säger Gävle Hamns VD Fredrik Svanbom.   

NCC ska bygga ett nyckelfärdigt automatiserat lager för papper till kommunägda Gävle 
Hamn AB som kommer att långtidsuthyra lagret till hamnoperatören Yilport. 
Byggnaden kommer att vara på 12 000 kvadratmeter och ha en takhöjd på 25 meter som 
högst.  

NCC:s uppdrag omfattar markarbeten, husbyggnad och installationer av bland annat 
kran och transportsystem. Första fasen av projektet har redan inletts och har bestått av 
planering, projektering och fastställande av riktpris.    

− NCC och den projektorganisation som ansvarar för byggnationen, har stor erfarenhet 
av logistikanläggningar. Vi ser nu fram emot att tillsammans med Gävle Hamn bygga 
lagret som kan bidra till hamnens tillväxt, säger Stefan Persson, projektchef, NCC Infra.    

Produktionen startar i slutet av maj och pågår till augusti 2020 och är en 
totalentreprenad i partnering.  Kontraktet uppgår till cirka 190 MSEK och 
orderregistreras i andra kvartalet 2019 i affärsområde NCC Infrastructure. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Stefan Persson, projektchef NCC Infra, 070-775 21 43 
Tove Stål, presschef, NCC Sverige, tove.stal@ncc.se, 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 och 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 

 

 

mailto:press@ncc.se
https://www.ncc.se/media/bilder-och-film/

