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Pressmeddelande 
2021-12-03 

NCC rustar upp två hamnar i Nordnorge 
NCC ska på uppdrag av Hammerfest kommun och Kustverket utföra 

förbättringsarbeten i hamnarna i Hammerfest och Forsöl i Nordnorge. Uppdraget 

innebär omfattande miljösanering och upprustning och planeras vara färdigställt 

2023. Ordervärdet uppgår till cirka 345 MSEK. 

Bakgrunden till uppdraget är den norska miljömyndighetens krav på att sanera de 

förorenade sedimenten på havsbotten i Hammerfest hamn. Projektet går under namnet 

Ren hamn. 

NCC:s uppdrag omfattar rivning av befintlig kajkonstruktion samt byggnation av ny, 

etablering av en deponi för förorenade massor, miljömuddring och övertäckning i 

Hammerfest hamn samt fördjupning av hamnarna i både Hammerfest och Forsöl. NCC 

utför uppdraget tillsammans med dotterbolaget Sjöentreprenören. 

– Det här uppdraget visar NCC:s breda kompetens. Vi har stor erfarenhet av att hantera 

liknade uppdrag och har egna resurser för de arbeten som sker i vatten. Vi ser fram emot 

att få bidra till att både rusta upp och förbättra hamnarna i Hammerfest och Forsöl, säger 

Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure. 

Arbetet inleds så snart som möjligt och planeras vara färdigställt i augusti 2023. 

Uppdraget är en utförandeentreprenad och ordervärdet om cirka 345 MSEK registreras i 

fjärde kvartalet 2021 i affärsområde NCC Infrastructure. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Tove Stål, Presschef NCC Group, +46 76 521 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. 

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

