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Pressmeddelande 2016-12-19, kl 14:00  

 

Coor får uppdrag för norska Jernbaneverket  

Coor har slutit ett nytt avtal med norska Jernbaneverket om 
renhållning av 42 perronger på Oslo-, Hoved- og Gardermobanan. 

Från och med den första januari 2017 kommer Coor att ansvara för ren-
hållning av offentliga utrymmen på tågstationer och hållplatser längs Oslo-, 
Hoved- og Gardermobanan. Uppdraget som omfattar 42 stationer har ett 
värde på 13 miljoner kronor och sträcker sig över två år, med option på yt-
terligare två år.  

Norska Jernbaneverkets huvuduppgift är att, på uppgift av staten, förvalta, 
underhålla och sköta driften av de norska järnvägarna. Jernbaneverket är 
också ansvarigt för styrning av trafiken på det nationella järnvägsnätet.  

– Vi är väldigt glada över att Jernbaneverket har valt Coor som renhåll-
ningsleverantör. Det här uppdraget ställer höga krav på säkerhet. Att vi fått 
uppdraget är ett resultat av att Coor sätter HSEQ-arbetet så högt upp på 
agendan.  Som en av Norges största leverantörer av lokalvård har vi god 
erfarenhet av att leverera tjänster inom spridda geografiska områden. Vi 
ser fram emot att använda flera av de smarta lösningar som Coor har i 
verktygslådan när vi ska lösa Jernbaneverket utmaningar, säger Mona 
Dehli, affärsområdeschef på Coor i Norge. 

 

För mer information, pressbilder etc hänvisas till www.coor.se eller:  
 
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Coor, +46 10 559 54 04, 
asvor.brynnel@coor.com 

 
 
Coor är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa faci-
lity management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), 
fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att utföra, 
leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas 
kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga 
verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, 
Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, Telia, Trafikverket, Vasakronan och 
Volvo Cars.  
 
Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Per 
den 30 juni 2016 hade bolaget cirka 6 200 medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge, och Finland, 
och en årsomsättning på cirka 7 600 MSEK. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhål-
lande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett 
bredare perspektiv. Läs mer på http://www.coor.se. 
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