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Skanska får järnvägskontrakt i Norge värt cirka 1,57
miljarder kronor
Skanska har fått i uppdrag att bygga dubbelspår på Vestfoldbanen i
Norge. Kontraktssumman uppgår till NOK 1,36 miljarder, cirka 1,57
miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde
kvartalet. Kund är Jernbaneverket.
Utbyggnaden av Vestfoldbanen bidrar till effektivare trafikflöden mellan
Drammen och Porsgrunn, och områdena runt Oslofjorden knyts
därmed bättre samman med miljövänliga transporter. Den nya
sträckningen klarar av framtida tåghastigheter på upp till 250 km/tim.
Kontraktet som Skanska har tecknat berör projekten Stasjon och Fibo.
Stasjonsentreprenaden omfattar totalt 2 370 meter tunnel samt bygget
av den 866 meter långa Stasjonshallen. Dessutom bygger Skanska
över 1 000 meter dräneringstunnlar. Fiboentreprenaden omfattar den
1 930 meter långa huvudtunneln.
- Det här är ett stort och viktigt projekt för oss. Projektet är helt i linje
med Skanska Norges strategi som säger att vi ska vara bäst på stora
och komplexa anläggningsprojekt. Därför är det mycket glädjande att
Jernbaneverket valt att samarbeta med oss, säger Petter Eiken, VD
för Skanska Norge.
Projektet ska vara färdigställt i januari 2015.
Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet.
Enheten har ca 4 200 medarbetare. Skanska Norge hade 2010
intäkter på ca 11 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt
inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i
offentlig-privat samverkan, OPS.

För ytterligare information, kontakta:
Annett Aamodt, informationschef, Skanska Norge, tel +47 92 25 10 10
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Direktlinje 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. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar
Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har
idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och
Latinamerika. Omsättningen år 2010 uppgick till 122 miljarder kronor.

