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Pressmeddelande

Skanska och Botkyrka samarbetar kring
södra porten till Storstockholm
Stockholmsregionen är en av Europas mest expansiva och
framgångsrika storstadsregioner där Botkyrkas plats som ingång till
regionen är unik. Nu tecknar Botkyrka kommun en avsiktsförklaring
med Skanska för att utveckla Eriksbergs industriområde till
Stockholms ”södra port”, en satsning som på sikt kan ge plats för
många fler företag och ge upp till 2000 nya arbetstillfällen.
– Det är mycket inspirerande att tillsammans med Botkyrka kunna gå vidare i
arbetet med att utveckla Eriksberg genom en miljömässigt, socialt och
ekonomiskt hållbar exploatering säger Patrik Larsson, vVD Skanska.
En avsiktsförklaring innebär att en aktör under en viss tid får exklusivitet att
förhandla med kommunen om villkor och förutsättningar att gå vidare. Skanska
Sverige AB har lång erfarenhet och kunskap kring infrastrukturutbyggnader och
det som i övrigt krävs för att nå fram till visionen. Ett samarbete öppnar för helt
nya möjligheter att bygga ut vägnätet i området inom överskådlig tid.
– Vår vision är att Botkyrka ska bli en tydlig och attraktiv entré till Storstockholm,
säger Katarina Berggren (S), kommunstyrelsens ordförande. Botkyrkas positiva
tillväxt ställer krav på nya expansionsytor och nyetableringsytor i attraktiva
geografiska lägen. Det nya utvecklingsområdet i Eriksberg, har ett perfekt läge
vid E4:an.
Hur samverkansformen ska se ut ska nu utredas och sen väntar dialog med
Trafikverket, Länsstyrelsen och andra parter som är verksamma i området.
Beslut om avsiktsförklaringen väntas tas vid kommunstyrelsen den 10/6.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Larsson, vVD, Skanska Sverige, tel: 010-448 68 07
Mats Rönnbo, affärsutvecklingschef, Skanska Infrastructure Development,
tel: 070-319 20 20
Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, tel: 070-886 12 96
Heléne Hill, exploateringschef i Botkyrka, tel: 08-530 614 03
Skanskas direktnummer för media, tel: 010-448 88 99
Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom husoch anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.
I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2012
till cirka 28 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2012 cirka 1 200
nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

