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Skanska gör Norrköping grönare genom ny spårväg
Skanska ska bygga ut spårvägen åt Norrköpings kommun som
kommer att knyta ihop de södra områdena med centrum. Projektet
kommer att bidra till en bättre miljö i Norrköpings innerstad och
minska kommunens utsläpp av växthusgaser.
Den nya spårvägen som är indelad i två delsträckor kommer att vara 4,2
kilometer lång och gå mellan Ljura och Navestad. Projektet tar ett helhetsgrepp
om spårvägen och det kringliggande området. Arbetena innefattar spårbygge,
kontaktledningar och signalsystem samt mark- och belysningsarbeten för
anslutande mark, gator, gång- och cykelvägar. Kontraktssumman uppgår till 72
miljoner kronor för första delsträckan Ljura - Trumpetaregatan, i kontraktet ingår
även en option för byggnation av andra delsträckan Trumpetaregatan –
Åselstadsvägen/Långdansgatan.
– Att tillsammans med kommunen utveckla ett projekt som har så stark miljöprofil
känns spännande, säger Peter Niska distriktschef på Skanska. Vi skapar hållbara
kommunikationslösningar för framtiden, en kombination av spårväg och en
säkrare trafikmiljö för gång och cykeltrafikanter.
Arbetet på plats inleds i maj 2009 och sträckningen Ljura – Trumpetaregatan
kommer att trafikeras i augusti 2010. Projektet beräknas vara helt färdigställt i
november 2011.
– Vi kommer tillsammans med Skanska att bygga ut spårvägen och utökar cykeloch gångvägarna så att Norrköpingsborna snabbt och miljövänligt ska kunna
förflytta sig mellan stadens södra delar och centrum, säger Bo-Göran Lundberg
Projektledare för projektet.
För att läsa mer om projektet kan du gå in på:
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/trafik/vagarbeten/2009/stadsutveckling/
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Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus och anläggningsbyggande
samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000
medarbetare och intäkterna uppgick 2008 till drygt 30 miljarder kronor. Skanska erbjuder även
tjänster inom offentlig privat samverkan.

