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Skanska förbättrar riksväg 6 i Finland, för cirka 630
miljoner kronor
Skanska har tillsammans med Pöyry och Ramböll tecknat avtal med
Trafikverket i Finland om en förbättring av riksväg 6 mellan Taavetti och
Villmanstrand. Det totala ordervärdet är EUR 76 M. Skanskas andel är
EUR 67 M, cirka 630 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för
Skanska Finland för det tredje kvartalet 2015.
Riksväg 6 är den viktigaste vägförbindelsen i Södra Karelen i östra
Finland. Avsnittet som förbättras till en fyrfilig väg med mitträcke är 28
kilometer, varav 12 kilometer är helt ny väg. Miljökonsekvenserna mildras
med bullerskydd samt skydd av grundvattnet.
Modellen för genomförandet av projektet är en allians där kund och bolag
bildar en gemensam organisation. De ansvarar för design och konstruktion
samt delar gemensamt på risker och möjligheter.
Projektet kommer att slutföras en sektion i taget under 2017 och 2018.
Skanska Finland är ett av de ledande byggbolagen i Finland. Bolaget är
verksamt inom husbyggnad, såväl bostäder som kommersiella lokaler, och
anläggningsbyggande. Den sammantagna omsättningen för Skanska Oy’s
verksamhet under 2014 var 7,8 miljarder kronor och bolaget sysselsatte
cirka 2 200 personer. I Finland är Skanska även verksamt inom utveckling
av bostäder, kontor och OPS-projekt.
För ytterligare information, kontakta:
Liisa Salmela, Kommunikatör, Skanska Oy,
tel. +358 50 374 3070
Andreas Joons, Pressekreterare, Skanska AB,
tel +46 (0)10 449 04 94
Direktlinje för media, tel 010-448 88 99
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com
Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden.
Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med
expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i
offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på
att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 60 000
medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014
uppgick till 145 miljarder kronor.

