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Skanska bygger ut etapp av Mälarbanan för cirka 400
miljoner kronor
Skanska och Trafikverket har tecknat avtal för utbyggnaden av
Mälarbanan mellan Spånga och Barkarby. Avtalet är värt cirka 400
miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för
det första kvartalet 2016.
Projektet är en totalentreprenad som omfattar utbyggnad av Mälarbanan
från två till fyra spår på en tre kilometer lång delsträcka samt en ny
plattform i Spånga. Pendeltågen kommer att få två egna spår, medan
övrig tågtrafik passerar fritt på två yttre spår. När hela utbyggnaden av
Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll är klar 2025 blir det smidigare
att ta tåget med fler avgångar att välja på och lättare att komma fram i tid.
Byggstart av förberedande arbeten är planerad till sommaren 2016 och
projektet beräknas vara helt färdigställt under 2019.
Utbyggnaden kommer att sysselsätta cirka 65 personer på Skanska, varav
8 nyanställda. Skanska har sedan 2012 utfört flera uppdrag åt Trafikverket
i projekt Mälarbanan, bland annat två broar och ett bergschakt i Järfälla.
Skanska Sverige är ett av Sveriges största projektutvecklings- och
byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt
inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Enheten har cirka
10 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2015 till
drygt 31 miljarder kronor. Inom bostadsutvecklingen såldes cirka 2 200
nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan.
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Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.
Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden.
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis
inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat
samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli
kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100

medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015
uppgick till 155 miljarder kronor.

