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NCC bygger p-hus och forskningslokaler vid 
Universitetssjukhuset i Linköping 

NCC Construction ska bygga ett parkeringshus i sex plan vid norra 
infarten till Universitetssjukhuset i Linköping. Ovan på p-huset ska 
nya forskningslokaler byggas. Projekteringen har precis börjat och 
allt ska stå klart i april 2014. Ordervärdet är 180 MSEK. 
 
– Den stora utmaningen är det inte får bli stopp i transporterna till och från sjukhuset. Ett stort 
antal lastbilar måste dagligen fram med viktig last som mat-, blod och tvättleveranser. Men 
byggplatsen är farlig att passera igenom. Den svåra logistiska utmaningen måste vi lösa 
tillsammans med landstinget, säger Richard Persson, entreprenadchef på NCC Construction, 
Region Syd.  

Exakt hur stora forskningslokalerna ska bli är inte klart än. Tanken är att de ska användas av både 
universitetssjukhuset och universitetets medicinska fakultet, även kallad Hälsouniversitetet. 

– I bygget av framtidens Universitetssjukhus finns behov av forsknings- och utbildningslokaler. 
Förutom att forskningen bidrar till bättre vård kommer den att öka status och attraktionskraft för 
Hälsouniversitetet. Forskningsmöjligheter är eftertraktat, säger Richard Persson. 

Forskningslokalerna kommer alltså att byggas ovanpå ett parkeringshus i sex plan med cirka 350 
parkeringsplatser. P-huset är en del av de omfattande nybyggnationerna vid norra infarten. 

– Det blir ett rejält tillskott av parkeringsplatser. Tanken är att p-huset ska tillgodose 
parkeringsbehovet för den norra delen av sjukhusområdet och även besökare till Linköpings 
centrum.  Vi ser också fördelar med att dela upp trafiken till sjukhusområdet så att man kan nå det 
från två håll, säger Stefan Fredriksson, fastighetsutvecklingschef på landstinget i Östergötland. 

NCC har sedan tidigare uppdrag till ett ordervärde av 400 MSEK i det stora byggprojektet 
framtidens universitetssjukhus. Beställare är landstinget i Östergötland och NCC:s uppdrag löper 
fram till och med 2015. Hela projektet beräknas bli klart under 2019. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Richard Persson, entreprenadchef NCC Construction, region Syd 
Telefon: 011-21 06 33 
Stefan Fredriksson, fastighetsutvecklingschef landstinget i Östergötland 
Telefon: 010-103 04 19 
Jenny Jonsson, pressansvarig NCC Construction, region Syd.  
Telefon 040-31 72 74, 070-589 67 59 
NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se  
 
 
Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC i Sverige består av affärsområdena 
NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2011 hade NCC i Sverige en 
omsättning på 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, 
vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.  


