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NCC skal bygge Skolecenter Jetsmark  
  
Skolecenter Jetsmark skal opføres som en tresporet skole fra 0.-9. 
klasse med integreret SFO og plads til førskoleelever, og skolen 
skal stå færdig i august 2023. 
  
Det bliver NCC, der skal opføre Skolecenter Jetsmark i en 
hovedentreprise. Dermed får de tre byer: Moseby, Kaas og Pandrup i 
Jammerbugt Kommune en ny skole, som også kommer til at fungere som 
kulturcenter for de øvrige beboere i området.  
 
”Jeg er rigtigt glad for, at vi har vundet byggeriet af Skolecenter Jetsmark 
for Jammerbugt Kommune. Det bliver en flot og spændende skole. Vi 
glæder til at komme i gang med endnu et skolebyggeri for Jammerbugt 
Kommune,” siger Jakob Søe Lundgaard, der er projektchef for NCC på 
byggeriet. 
 
”På baggrund af de fem tilbud, vi modtog på opgaven, har styregruppen 
og kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune valgt NCC Danmark 
som hovedentreprenør på den nye skole i Jetsmark. Vi har vurderet, at de 
er bedst til at løse opgaven. Samtidig var deres bud det laveste blandt 
tilbudsgiverne. Vi ser frem til samarbejdet om opgaven”, siger formand 
for styregruppen, borgmester Mogens Christen Gade.  
 
I valg af hovedentreprenør lagde Jammerbugt Kommune blandt andet 
vægt på, at NCC stiller med kompetente og erfarne nøglemedarbejdere, 
som alle demonstrerer erfaringer fra roller i projekter af relevans for den 
udbudte opgave i forhold til indhold, størrelse, omfang og kompleksitet. 
 
”Jeg er glad for, at kommunen har bemærket alle de kompetencer, vi har 
på området og givet os topkarakter i sin evaluering af vores tilbud. Det er 
altid dejligt, når der fra starten er tro på en som entreprenør,” siger 
områdedirektør Bjørn Christensen fra NCC i Nordjylland. 
 
Et lærings- og kulturcenter for Jetsmarkområdet 
Skolen kommer til at være et lærings- og kulturcenter for byerne i 
Jetsmark: Pandrup, Kaas og Moseby, og bliver et vartegn for området. 
 
Det nye skolecenter vil fremstå som et arkitektonisk markant og 
identitetsskabende byggeri med elevernes læring, trivsel og dannelse. 
Desuden skal byggeriet understøtte skolen som en attraktiv arbejdsplads 
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og fungere i samspil med lokalsamfundet som en aktiv medspiller i 
skolens hverdag. 
 
”Vi står nu på tærsklen til, at selve byggeriet af den nye skole i Jetsmark 
skal i gang. De ønsker, vi og brugerne af skolen har haft til byggeriet, får 
vi indfriet. Det er både i forhold til funktionalitet, arkitektur og de 
pædagogiske visioner, der ligger bag projektet. Gennem byggeprocessen 
vil vi fortsat have fokus på løbende dialog med borgere og interessenter i 
området. Når skolen står færdig i foråret 2023, kan borgerne i 
lokalområdet se frem til en spændende skole, der vil understøtte 
sammenhængskraften i lokalområdet Jetsmark”, udtaler borgmester 
Mogens Christen Gade. 
 
Skolen vil danne optimale rammer for de forskellige aktiviteter og 
arrangementer i løbet af skolens undervisning. Oveni får det lokale 
kultur- og foreningsliv også gavn af den nye skoles faciliteter. Derfor 
bygger Jammerbugt Kommune en fleksibel og multianvendelig skole, så 
både ude- og indearealer kan anvendes til så mange formål som muligt.  
 
Skolecenter Jetsmark skal opføres som en tresporet skole fra 0-9 klasse 
med integreret SFO og plads til førskoleelever fra 1. april til 1. august. 
Idræt og bevægelse foregår i det nærliggende Jetsmark Idrætscenter. Der 
forventes maksimalt 200 børn indskrevet i SFO hvert år. Skolens 
bruttoareal bliver ca. 8.500 kvadratmeter.  
 
Byggeriet begynder i slutningen af marts 2021 og forventes afsluttet til 
indflytning i august 2023. Det samlede budget er på 152 mio. kr. NCC’s 
andel er på 117 mio. kr. 
 
NCC har tidligere opført Aabybro Skole for Jammerbugt Kommune. 
 
For yderligere information kontakt venligst:  
Carl Johan Corneliussen, Pressechef, Tlf.: 26152127, E-mail: 
carcor@ncc.dk 
 
Mogens Christen Gade, borgmester og formand for styregruppen, Tlf.: 
41912001, E-mail: mga@jammerbugt.dk 
 
NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank  
 
 
Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise 
inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både 
kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og 
infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2020 havde NCC en omsætning på ca. 38 mia. DKK. 
og 14.500 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm. 
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