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Skanska bygger Östra länken i Linköping
Skanska ska bygga en 2,2 kilometer lång förbifart i Linköping.
Kontraktssumman uppgår till 173 miljoner kronor. Vägen som blir
en 2+2 väg kommer att avlasta de centrala delarna av Linköping.
Förhoppningen är att trafiken ska flyta bättre och därigenom
minska belastningen på miljön.
Skanska kommer att bygga Östra länken, en ny del av väg 35, som leder
trafiken förbi de centrala delarna av Linköping. Vägen kommer att bli en 13,5
meter bred 2+2 väg och syftet är att minska trafikstörningarna och
därigenom möjliggöra för staden att utvecklas. Den minskade biltrafiken
kommer att bidra till en förbättrad stadsmiljö och minska belastningen på
miljön i centrala Linköping. Kund av projektet är Linköpings kommun och
Trafikverket.
– Säkerhet är en viktig fråga i Skanska därför känns det bra att vi
tillsammans med kommunen kommer att bidra till en säkrare trafikmiljö för de
boende i Linköping. Samtidigt hoppas jag att alla trafikanter kommer att
hjälpa oss att skapa en säker arbetsmiljö för oss som arbetar med projektet,
säger Peter Niska, distriktschef på Skanska.
Planering av projektet kommer att starta under december 2010 och
förbifarten kommer att vara färdigställd under sommaren 2013. Ett 30-tal
personer kommer att arbeta med att bygga den nya vägen. I projektet ingår
nio broar samt en järnvägskorsning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Niska, distriktschef, Skanska, tel: 010-448 65 48
Per-Lennart Berg, talesman, Skanska, tel: 010-448 88 28
Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99
Om Skanska i Sverige
Skanska är Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande
samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000
medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor.
Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska
erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan, OPS.

