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Pressmeddelande 
2022-07-12 

NCC bygger pumpstation för att hålla Kristianstad 
torrlagt 
NCC ska på uppdrag av Kristianstads kommun bygga en ny pumpstation för dag- 

och markvatten från de centrala lågt belägna delarna av kommunen. 

Pumpstationen är en viktig del för att pumpa ut vatten och skydda staden mot 

översvämningar. Uppdraget är en utförandeentreprenad och ordervärdet uppgår till 

cirka 240 MSEK. 

– Pumpstationen är en förutsättning för att skydda centrala Kristianstad från 

översvämning. Det är ett avancerat projekt som kommer att ställa entreprenören inför 

många utmaningar, säger Mårten Svensson, projektledare på tekniska förvaltningen 

Kristianstads kommun. 

Hela Kristianstad är en invallningsdamm och omges av ett system av skyddsvallar som 

ska stänga ute havsvattnet. Den nuvarande drygt 80 år gamla pumpstationen är uttjänt 

och en ny är en viktig förutsättning för utbyggnaden av skyddsvallarna, ett arbete som 

sedan många år pågår i Kristianstads kommun.  

NCC:s uppdrag omfattar nybyggnation av en komplett pumpstation med pumpkapacitet 

på totalt 10 kubikmeter per sekund. Projektet omfattar även anläggning av en ny 

vattenväg till pumpstationen från befintlig intagsdamm. Den gamla pumpstationen 

kommer vara i drift under hela byggtiden.  

– Bygget av den nya pumpstationen är komplicerat med omfattande schakter, dykarbete 

och undervattensgjutning. Det kräver den samlade gedigna kompetens och erfarenhet 

som NCC besitter, säger Christer Stenson, produktionschef NCC Infrastructure. 

Byggstart är augusti 2022 och den nya pumpstationen beräknas vara färdig våren 2025. 

Affären uppgår till cirka 240 MSEK och orderregistreras i tredje kvartalet 2022 i 

affärsområde NCC Infrastructure. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Christer Stenson, produktionschef NCC Infrastructure, 070-550 45 57, 

christer.stenson@ncc.se 

Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner syd NCC, 076-521 53 43, 

ann-katrin.johnsson@ncc.se 

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. 

2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 

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

