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2022-09-15 

NCC bygger ny skola i Sickla 
NCC ska på uppdrag av Nacka kommun rusta upp, modernisera och bygga ut 

Sickla skola. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på 

cirka 150 MSEK. 

Nu inleder NCC samarbetet med Nacka kommun för att renovera och bygga till Sickla 

skola. De flesta byggnader i Sickla skola är byggda på 50-talet och i behov av att rustas 

upp samtidigt som skolan behöver byggas ut. I NCC:s första uppdrag ska en av de gamla 

byggnaderna rivas för att sen ersättas av en ny större skolbyggnad på samma plats som 

den gamla skolan. Sickla skola utökas med ett högstadium. Det nya skolområdet kommer 

även att inrymma Växthusets förskola, som får nya lokaler. 

- I takt med att Nacka utvecklas ökar satsningen på Nackas skolor. Nu påbörjas arbetet 

med att utveckla Sickla skola som ska renoveras och byggas ut med fler skolplatser. Nya 

moderna och flexibla lokaler byggs samtidigt som att 50-talsarkitekturen bevaras. Vi ser 

fram emot att samarbeta med NCC och ta del av deras erfarenhet och kunskap i att 

bygga och renovera skolor, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka.  

NCC har lång erfarenhet av att rusta upp, bygga ut och utveckla nya skolor och arbetar i 

nära samarbete med många av Sveriges kommuner och fastighetsbolag. 2015 inledde 

NCC ett strategiskt samarbete med Nacka kommun som omfattar utveckling av förskolor, 

skolor och idrottshallar i kommunen. Tillsammans har NCC och Nacka kommun sedan 

dess utvecklat och byggt sammantaget 14 skolor, förskolor och idrottshallar. 

- Vi har haft ett nära samarbete med Nacka kommun i arbetet med att skapa en byggnad 

och skolgård som möter skolans utmaningar. Vårt långtgående samarbete har resulterat i 

effektiva projekt där vi fångar upp erfarenheter och kompetens för att få det bästa 

resultatet. Jag ser fram emot att vi nu kan påbörja byggnationen, säger Emil Junelind, 

affärschef NCC Building Sverige. 

Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 150 MSEK. 

Affären orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under tredje kvartalet 

2022. Bygget planeras starta upp hösten 2022 och beräknas stå klart våren 2024. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lotta Wrangle, kommunikationspartner, NCC, 072-250 07 40, lotta.wrangle@ncc.se 

Emil Junelind, affärschef NCC Building Sverige, emil.junelind@ncc.se 

emil.junelind@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. 
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