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Skanska bygger om Slussen i Stockholm för cirka
2 miljarder kronor
Stockholms Stad har genom offentlig upphandling valt Skanska som
entreprenör för de två största projekten inom ramen för Slussens
ombyggnad. Ordersummorna är på cirka 1 250 respektive 750
miljoner kronor, vilket bokförs av Skanska Sverige i tredje kvartalet
2015.
Det ena kontraktet, Entreprenad SN 71, omfattar arbeten i anslutning
till slussanläggningen med kajer – bland annat rivning, schaktning,
pålning, grundläggning samt betong- och stålkonstruktioner. Det är
den enskilt största entreprenaden i ombyggnaden som syftar till att
bättre anpassa Slussen för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.
Det andra kontraktet, Entreprenad SN 81, omfattar Slussens nya
konstruktioner på Södermalm. Här ingår bland annat betongkonstruktioner för Katarinavägen, Hornsgatan, Södermalmstorg,
västra delen av Stadsgårdsledstunneln, Atrium/knutpunkt och
anslutning mot den nya huvudbron.
Byggarbetena påbörjas sommaren 2016 och beräknas vara klara
2022. Kontrakten kommer att genomföras i utökad samverkan med
beställaren, så kallad partnering.
Skanska Sverige har cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för
byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor.
Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700
nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat
samverkan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Bergman, Avdelningschef, Skanska Sverige, tel: 010-448 11 22
Eva Rosman, Kommunikationsansvarig, Stockholms stad, tel: 08-508 264 43
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Skanskas direktnummer för media, tel: 010-448 88 99
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 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA.
Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

