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Skanska bygger tunnlar för Norra Länken i
Stockholm för 412 miljoner kronor
Skanska har fått uppdraget att bygga två tunnlar på den nya
trafikleden Norra Länken i Stockholm. Kontraktssumman uppgår till
412 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde
kvartalet. Kund är Vägverket.
Uppdraget gäller en kilometerlång sträcka med två tunnlar som ska
förbinda E4:an med Norra länken vid Norrtull i Stockholm. En
delsträcka passerar under Karolinska sjukhuset och Eugeniatunneln.
Projektet omfattar totalt 600 m bergtunnel och 230 m betongtunnel
med tillhörande väg och markarbeten
Förberedande arbeten har inletts på plats. Projektet ska färdigställas
på fem år.
Norra länken som ska bli fem km lång är ett av Sveriges största
vägbyggnadsprojekt. Den sträcker sig mellan Norrtull och Värtan med
anslutning till Roslagsvägen vid Universitetet. Norra Länken syftar
både till att förbätttra trafikflöden och miljön i området bl a genom att
sänka bullernivåer och kvävedioxidhalterna.
Skanska Sverige är inriktat på byggande av bostäder, offentliga och
kommersiella lokaler samt infrastruktur över hela Sverige. Enheten
som har cirka 11.000 medarbetare hade 2006 intäkter på cirka 24
miljarder kronor. Skanska Sverige strävar efter att vara en förebild när
det gäller lönsamhet, arbetsmiljö, miljö och affärsetik. I Sverige är
Skanska också verksamt inom utveckling av bostäder och fastigheter.
Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.
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Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.
Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande,
utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan.
Koncernen har idag 56.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2006 uppgick till 126 miljarder kronor.

