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Skanska bygger nytt vattenförsörjningssystem i Oslo, Norge, för cirka
NOK 2,88 miljarder, cirka 2,8 miljarder kronor
Skanska har tecknat avtal med Vann og Avløpsetaten i Oslo, Norge, om förberedande
arbeten i projektet Ny vattenförsörjning Oslo. Kontraktet är värt cirka NOK 2,88
miljarder, cirka 2,8 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för
Norden för det tredje kvartalet 2020.
Projektet består främst av sprängning av bergrum och tre stora tunnlar med en total
längd på fem kilometer. Totalt kommer 1,2 miljoner kubikmeter massivt berg att tas ut
och när produktionen når sin topp kommer Skanska att ha sju tunnelriggar aktiva.
Projektet är beläget i ett område i centrala Oslo som har en geologi som kräver speciella
förberedelser, bland annat systematiska förinjektioner i berget.
Avtalet utgör det första delkontraktet i ett stort utvecklingsprojekt vars huvudmål är att
säkerställa att Oslos vattenförsörjning kan tillhandahålla tillräckliga mängder dricksvatten,
även i händelse av fel i vitala delar av vattenförsörjningssystemet.
Byggnationen påbörjas i september 2020 och ska vara slutförd i maj 2024.
Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med
verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland
samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader.
Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 70 miljarder
kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 200 anställda under 2019.

För ytterligare information kontakta:
Audun Lågøyr, kommunikationsdirektör, Skanska Norge, tel +47 934 52 531
Jacob Birkeland, presschef, Skanska AB, 010 449 19 57
Direktlinje för media, tel 010 448 88 99
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.
Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i
Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre
samhälle och erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag.
Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder
kronor.

