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Skanska bygger Fv. 659 Nordøyvegen, Norge, för cirka 3,2
miljarder kronor
Skanska Norge har tecknat avtal med Statens Vegevesen om att bygga Fv.
659 Nordøyvegen i Møre och Romsdal, Norge. Kontraktet är värt cirka NOK
3 miljarder, cirka 3,2 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för
Norden för det fjärde kvartalet 2018.
Nordøyvegen ska knyta samman Nordøyane med fastlandet via utfyllnader,
broar och tunnlar under havet. Sammantaget byggs 13 kilometer väg under
havet, fördelat på tre tunnlar, samt 8 kilometer väg med tre broar. Projektet
har stora hållbarhetsambitioner och ska certifieras enligt den internationella
hållbarhetsstandarden CEEQUAL.
Nordøyveien innebär att Lepsøya, Harmasøya, Skuleøya/Flemsøya,
Fjørtofta, och Harøya framöver ska nås utan färja. Den 1 januari 2020 blir
öarna delar av Ålesunds kommun. Den nya vägen ska lägga grunden för
tillväxt på öarna. Statens Vegevesen genomför utbyggnaden på uppdrag av
Møre och Romsdal fylkeskommuner.
Arbetet med Nordøyvegen startar i mars 2019 och kontrakten ska vara
överlämnade innan maj 2022.
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 erbjuder också tjänster inom offentlig-privat
samverkan. Skanska omsatte cirka 65 miljarder kronor i sin nordiska
verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2017.
För ytterligare information kontakta:
Audun Lågøyr, kommunikationsdirektör, Skanska Norge, tel +47 93 45 25 31
Patric Elmén, tf presschef, Skanska AB, +46 (0)10-449 31 34
Direktnummer för media, tel +46 (0)10 448 88 99
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på
utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i
urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska
konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper
både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000
medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

