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NCC bygger tunnel för skyfall i Köpenhamn 
 

NCC i konsortium med SMET har fått i uppdrag att bygga en 1,3 kilometer 
lång tunnel för att hantera dagvatten och skyfall i centrala Köpenhamn. 
Uppdraget utförs åt HOFOR och Frederiksberg Forsyning och förväntas 
vara färdigt år 2026. Ordervärdet för NCC uppgår till cirka 300 MSEK. 
 
Tunneln får namnet Kalvebod Brygge Skybrudstunnel och är ett av de största projekten i 

den övergripande planen för att hantera dagvatten och skyfall i Köpenhamn.  

 

– En sådan här tunnel kommer få stor betydelse för stadens medborgare, särskilt de som 

rör sig i östra Frederiksberg och Vesterbro. Den kommer skydda värden och skapa ökad 

säkerhet för framtida klimateffekter och bidrar till att göra områdena robusta mot 

skyfall, säger Rasmus Sielemann Christensen, vd Frederiksberg Forsyning. 

 

Tunneln blir nästan 3 meter i diameter, cirka 1,3 km lång och kommer kunna hantera 20 

kubikmeter vatten per sekund. Den är därmed dimensionerad för att kunna hantera 

både dagvatten och eventuella skyfall. Tunneln korsar under 21 järnvägsspår, byggs 

mycket nära tunnelbanans tunnlar, går genom förorenad mark och under flera 

bevarandevärda byggnader i en tät stadsmiljö. 

 

– De finns ett stort behov av utveckling av vattenhanteringen i många städer. Vi på NCC 

har stor erfarenhet och expertis inom detta område. Detta är ett spännande projekt som 

ställer stora krav på oss som entreprenörer och tillsammans med SMET har vi rätt 

kompetens för uppgiften, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.  

 

I uppdraget ingår även att bygga Skandinaviens största pumpstation, tre schakt och en 

ny strandpromenad längs Kalvebod Brygge. Arbetet påbörjas i början av 2022 och 

förväntas vara färdigt 2026. 

 

Ordervärdet för NCC:s del av avtalet uppgår till cirka 300 MSEK och orderregistreras i 

fjärde kvartalet 2021 i affärsområdet Infrastructure. Ordervärdet för konsortiet 

NCC/SMET uppgår till totalt cirka 380 MSEK. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Tove Stål, presschef NCC Group, 076-521 61 02 

 

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank  

 
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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