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Sweco byggleder norsk järnvägssatsning 

I ett nytt uppdrag får Sweco ansvaret för byggledning av fem järnvägsstationer på den 

norska Östfoldbanan. Kunden är norska Jernbaneverket och värdet på uppdraget uppgår 

till cirka 14 miljoner SEK. Uppdraget är en bekräftelse på hur Swecos förvärv av Vectura 

bidrar till ett ännu starkare kunderbjudande.  

– Det här är en mycket betydelsefull järnvägssatsning som bland annat kommer att leda till ökad 

kapacitet och lägre underhållskostnader. Att vi får det här uppdraget visar att Sweco 

tillsammans med Vectura står väl positionerat för de stora investeringar i järnväg som vi ser i 

samhället framöver, säger Tron Kjølhamar, vd för Sweco Norge.  

I uppdraget ingår byggledning av ombyggnationen av fem stationer längs Östfoldbanan. 

Konsulter från både Vectura och Sweco kommer att vara engagerade i uppdraget och bidrar 

med kompetens inom BEST (bana, el, signal och tele), mark och konstruktion.  

Syftet med ombyggnationen är att förbereda stationerna för ERTMS, det nya europeiska 

signalsystemet för styrning och övervakning av tågtrafik. Systemet ska förenkla tågtrafik över 

landsgränserna genom att öka kapaciteten och minska driftstörningarna. När det gäller ERTMS 

har Vectura en ledande ställning och har i princip engagerats i alla uppdrag av detta slag som 

pågår i Sverige. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Tron Kjølhamar, vd Sweco Norge, +47 930 240 25, tron.kjolhamar@sweco.no  

Lennart Wetterholt, regionchef Vectura, 010-484 66 02, lennart.wetterholt@vectura.se   

 
Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco 
omsätter ca 8,8 miljarder SEK och har ca 9 000 anställda i Norden och i centrala och östra Europa.  För 
närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ 
OMX Stockholm AB.  
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