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Skanska bygger Hisingsbron i Göteborg för cirka 1,4
miljarder kronor
Skanska har i ett joint venture med MT Højgaard tecknat avtal med
Trafikkontoret Göteborgs Stad om att bygga Hisingsbron över Göta älv.
Kontraktet är totalt värt 2 miljarder kronor. Skanskas andel uppgår till 70
procent, motsvarande cirka 1,4 miljarder kronor, vilket kommer att
inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det tredje kvartalet
2016.
– Hisingsbron kommer att bli ett nytt landmärke i Göteborg, men vi på
Skanska vill också att bygget av den nya bron ska utmärka sig inom
säkerhet och miljö. Trafikkontoret har även ställt sociala krav i det här
projektet, vilket innebär att vi kommer att ta emot ett antal praktikanter och
ge dem chansen till nya jobbmöjligheter, säger Henrik Gerber, projektchef
Skanska Sverige.
Projektet är en totalentreprenad och bron blir en så kallad lyftbro av stål
och betong. Utöver själva bron omfattar projektet även en anläggning för
spårvägstrafik, nya vägar och anslutningar, installationsarbeten, maskiner
och styrsystem för bron samt rivning av gamla Götaälvbron från 1939. MT
Højgaard svarar för stålarbetena inklusive mekanik.
Bakom Trafikkontorets val av entreprenör ligger utöver pris även
organisation, genomförandeplan och säkerhetsarbete. Projektet kommer
som mest att sysselsätta 250 personer på Skanska.
Byggstart är planerad till januari 2017 och projektet beräknas vara helt
färdigställt 2022.
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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Direktnummer för media, tel 010-448 88 99
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.
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.

