PRESSRELEASE
Implenia vinner nytt kontrakt mitt i centrala Stockholm– City Link. En tunnel
för att utöka Stockholms energiförsörjning | Kontrakt är värt cirka 915 miljoner SEK|
Implenia i joint venture med Hochtief Infrastructure.
Den 21 december 2018 – Implenia har, i ett joint venture med Hochtief Infrastructure, vunnit kontrakt för att bygga
Anneberg-Skanstulltunneln i Stockholm. Svenska kraftnät har tilldelat Implenia och Hochtief uppdraget som är värt
915 miljoner svenska kronor.
"City Link" -projektet Anneberg-Skanstulltunneln kommer att bidra till att förbättra elförsörjningen i
Stockholmsregionen. En tunnel med en längd på 13,4 km och en diameter på fem meter byggs 50-100 meter under
Stockholm med hjälp utav en tunnelborrmaskin, TBM. I projektet ingår också sex ventilationsschakt, hissystem och
konstruktion av tekniska byggnader för elektrisk utrustning nära Anneberg och runt schakten. Arbetena beräknas
starta i januari 2019 och planeras vara färdiga 2024. Syftet med City Link-projektet är att ansluta norr (Upplands
Väsby) och Söder (Huddinge) med ny elförsörjning. För Implenia Group arbetar experter inom
infrastrukturavdelningen hand i hand med den lokala svenska enheten, Implenia Sverige, på projektet.

-

Vår kompetens inom tunnelbyggande med tunnelborrmaskiner kommer väl till pass och tillsammans med
beställaren blir detta ett bra och spännande projekt, säger Fredrik Björckebaum, vd Implenia Sverige.
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Medverkande vid signering av kontrakt (från vänster): Martin Förder och Per Lindén från Implenia, Bo Krantz och Ulrika Hedman
från Svenska kraftnät, Walter Finze samt Klaus Grüttner från Hochtief. Foto: Tomas Ärlemo

Under de närmaste fyra åren bygger Implenia och Hochtief en 13,4 km lång tunnel under Stockholm. Tunneln kommer att passera
under många kända byggnader, bland annat Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Bild: Svenska kraftnät

Länk till film som förklarar projektet: https://youtu.be/6A0bAOpvE_k
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Kontaktperson media:
Fredrik Björckebaum,
Vd Implenia Sverige
Tel: +46 070 168 93 13
Mail: fredrik.bjorckebaum@implenia.com

Implenia Sverige AB har fler än 250 anställda och har många års erfarenhet och kompetens inom utmanande infrastrukturprojekt. Företaget
tillhandahåller tjänster inom betongkonstruktioner, broar, tunnlar och bergrum, väg- och anläggningsarbeten samt grundläggning. Kontor finns i
Liljeholmen i Stockholm och i centrala Göteborg. Implenia Sverige är en del av Implenia Group, som är den ledande leverantören av byggtjänster i
Schweiz. Koncernen har också en stark ställning på den tyska, österrikiska och norska infrastrukturmarknaden. Implenia grundades 2006 men har
över 150 år av erfarenhet inom branschen. Med sin integrerade affärsmodell och specialister inom alla kompetensområden kan koncernen hantera
ett byggprojekt genom hela livscykeln och leverera ett ekonomiskt, och kundcentrerat arbete. Företaget fokuserar på en hållbar balans mellan
ekonomisk framgång, socialt ansvar och miljöansvar.
Implenia Group har sitt huvudkontor i Dietlikon nära Zürich och har 10 000 anställda i Europa. 2017 var omsättningen cirka 3,9 miljarder
schweiziska francs (34 miljarder svenska kronor). Bolaget är börsnoterat i Zürich. För mer information se: www.implenia.se. Följ gärna Implenia
Sverige på LinkedIn och Facebook.
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