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Skanska bygger motorväg och järnväg i Västsverige för
520 miljoner kronor
Skanska har fått uppdraget att bygga ut väg E45 till motorväg
(fyrfältsväg) och utöka järnvägen till dubbelspår på delar av etappen
Bohus-Nödinge i Västsverige. Kontraktssumman uppgår till 520
miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje
kvartalet 2009. Kund är Banverket och Vägverket i samverkan och
upphandlingen har genomförts av Vägverket.
Kontraktet är en del av satsningen BanaVäg i Väst, som är ett
samverkansprojekt mellan Vägverket och Banverket för att genomföra
utbyggnaden till motorväg och dubbelspår för E45 och
Norge/Vänerbanan mellan Agnesberg och Älvängen. Satsningen ingår
i utbyggnaden av kommunikationerna mellan Göteborg och
Trollhättan.
I Skanskas uppdrag ingår att uföra grundförstärkning och markarbeten
för 3,4 km ny dubbelspåring järnväg och att bygga ut väg E45 till
motorväg på en sträcka av 3,2 km. Projektet omfattar också
ombyggnad av Jordfallsbron och en ny trafikplats Bohus i två plan
med ca 1.000 meter nya anslutningar. En lokalväg byggs också ut
längs med hela sträckan och bullerskydd sätts upp.
Arbetena utförs av Skanska Sverige och inleds under augusti och
väntas slutföras i december 2012. Befintlig tåg- och vägtrafik ska
upprätthållas under hela byggtiden.
Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med
verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har
cirka 10.000 medarbetare och intäkterna uppgick 2008 till cirka 30
miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling
av bostäder och kommersiella lokaler.

För ytterligare information, kontakta:
Kenneth Nilsson, vice VD, Skanska Sverige, tel 070-633 81 90
Per-Lennart Berg, presstalesman, Skanska, tel 010-448 88 28.
Direktnummer för media: 010-448 88 99.

Denna samt tidigare releaser finns 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. Koncernen har idag 56.000 medarbetare på utvalda
hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2008 uppgick
till 144 miljarder kronor.

