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Pressmeddelande 
2021-12-08 

NCC tecknar avtal för 1,3 miljarder SEK inom 
sjukhusprojekt i Uleåborg, Finland 
 

NCC har tecknat ytterligare ett avtal inom projektet Uleåborgs universitetssjukhus i 

Finland med uppdraget att uppföra byggnad F. Uppdraget är en del av den andra 

etappen av sjukhusets utvecklingsprogram och ordervärdet ligger på cirka 

1,3 miljarder SEK. 

NCC bygger för närvarande byggnad A vid samma sjukhus och de första delarna av 
huset kommer tas i bruk det närmaste året. Uppdragsgivare för hela projektet är 
samkommunen för Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt. 

– Att bygga stora, toppmoderna sjukhus med den senaste tekniken ställer höga krav på 
oss som entreprenörer och på våra kunder. Därför är samarbetet helt avgörande. Vårt 
framgångsrika arbete tillsammans med samkommunen för Norra Österbottens 
sjukvårdsdistrikt blir en utmärkt grund att bygga vidare på när vi nu går in i nästa etapp, 
säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics. 

Byggnad F omfattar cirka 33 000 kvadratmeter och kommer att rymma laboratorium, 
apotek och bildbehandlingslokaler samt en onkologiavdelning och onkologisk 
öppenvårdsmottagning. 

– Det är väldigt bra att vi kan använda de processer, verktyg och designlösningar som vi 
har utvecklat och genomfört tillsammans under den första fasen, säger Kari-Pekka 
Tampio, programdirektör för sjukhusets utvecklingsprogram. 

Förberedande arbeten har inletts och byggnationen kommer att starta i januari 2022. 
Arbetet förväntas vara slutfört i juni 2025. 

Ordervärdet uppgår till cirka 1,3 miljarder SEK och orderregistreras i fjärde kvartalet 2021 
i affärsområde Building Nordics. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Tove Stål, Presschef NCC, +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 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 

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

