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Stockholm Norviks hamn är Årets bygge 2021 

Stockholm hamnars projekt Stockholm Norviks hamn, som NCC varit med 

och byggt, har utsetts till Årets bygge 2021. Även Baggeboskolan vann i 

kategorin samhällsfastigheter där NCC byggt skolan tillsammans med 

Tibro kommun.    
 
Under året har 72 bidrag kommit in till tävlingen Årets bygge och av dessa har 18 
finalister tagits ut i sex olika kategorier. Under torsdagen korades årets vinnare och 
Stockholm hamnars projekt Stockholm Norviks hamn utsågs till Årets bygge 2021. Årets 
ceremoni hölls digitalt och projektet representerades av Stockholms hamnar och NCC.   

− Vi är mycket glada och stolta över att Norviks hamn utsetts till Årets Bygge. Det var ett 
stort och komplext projekt som utmärktes av ett väldigt gott samarbete mellan oss, vår 
kund Stockholms hamnar och övriga entreprenörer, säger Joel Ahlqvist, projektchef 
NCC Infrastructure.  

I Nynäshamn, söder om Stockholm, har Stockholms Hamnar byggt en ny 
containerhamn, Stockholm Norviks hamn. NCC fick första entreprenaden i projektet, att 
göra förberedande arbeten och möjliggöra hamnbygget genom att spränga bort drygt 11 
miljoner ton för hamnplanen och anslutande järnvägslinje. Ett drygt 40-tal olika 
entreprenörer har bidragit till det väl genomförda projektet.  

– Samarbetet var en starkt bidragande faktor till att vi skapade en säker arbetsmiljö och 
bidrog till att hamnen färdigställdes enligt tidplan och på budget, säger Joel Ahlqvist, 
projektchef, NCC Infrastructure. 

Lyckad partnering vägen till nya Baggeboskolan 
Även NCC:s projekt Baggeboskolan stod som vinnare i sin kategori samhällsfastigheter 
under Årets bygge 2021. Baggeboskolan är Tibros nya skola med plats för 540 elever, 
från förskoleklass upp till årskurs 6, och kommunens största byggprojekt som 
genomförts i partnering med NCC. 

– Lagarbete i partnering är vägen till framgång vid Baggeboskolan. NCC:s 
skolkompetens och Tibro kommuns beslut i vägval har förverkligat ett projekt som inte 
bara är väggar och tak utan är en skolbyggnad som bär fram pedagogiken och lockar till 
lärande, säger Wiktor Krancher, produktionschef NCC Building Sweden. 

Den 9 300 kvadratmeter stora skolan rymmer sex hemvister, anpassade lokaler för 
särskola samt tillagningskök. En skola med fokus på trygga miljöer och där samarbete 
med föreningslivet resulterat i en tillhörande fullstor idrottshall med läktare för att öka 
användningen av lokalerna. 

– Trygga och inkluderande lärmiljöer var i fokus vid utformningen av Baggeboskolan 
och vi har lyckats genom ett nära samarbete mellan alla parter. Priset är ett fantastiskt 
kvitto på allas insatser och vi är mycket glada och stolta, säger Wiktor Krancher, 
produktionschef NCC Building Sweden.  

För mer information, vänligen kontakta: 

Joel Ahlqvist, projektchef NCC Infrastructure, 070 690 56 89 

Wiktor Krancher, produktionschef NCC Building Sweden, 070-243 57 11 
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Tove Stål, Presschef NCC Sverige, 076-521 61 02 
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Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa 

byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets 

utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt 

produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. 

NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 
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