
        Pressmeddelande från Veidekke  

Veidekke Sverige AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med  
ca 6 250 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2008 en omsättning på ca 19,4 mdr NOK (ca 22 mdr SEK). 
 
Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, utför väg- och anläggningsarbeten i Stockholm/Mälardalen, samt större  
anläggningsuppdrag inom infrastruktur i Mellansverige och Norrland. Företaget har kompetens för byggande under mark som t ex  
väg- och spårtunnlar, samt kraftverks- och industrianläggningar, broar, hamnar, kajer, väg- och exploateringsarbeten. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst. Box 1503, Allén 7, SE-172 29 Sundbyberg, tfn +46 8 635 61 00 
E-post: info@veidekke.se - Internet: www.veidekke.se 
Finansiell information om Veidekke finns på www.veidekke.no 

 
      

Stockholm 2009-12-15 

 
Veidekke bygger ny trafikplats vid Rinkeby  
 
Veidekke Entreprenad AB, region Anläggning Öst har av Vägverket fått uppdraget att 
anlägga en ny trafikplats vid Rinkeby. Uppdraget som uppgår till 319 Mkr SEK är en del 
av Vägverkets arbete med E18, Stockholms västra infart. Vägsträckan mellan Hjulsta 
och Kista är idag hårt olycksdrabbad och vägens låga kapacitet medför att långa köer 
bildas i rusningstrafik. Varje dygn passerar så mycket som 50.000 fordon på vissa 
delar av sträckan.  
 
Arbetet med den nya trafikplatsen vid Rinkeby startar i januari 2010 och avslutas 2013. 
Uppdraget omfattar mark- och brobyggnadsarbeten och utförs på och invid befintlig  
E18 och berörda vägar inom arbetsområdet.  
 
- Vi är mycket glada över uppdraget! Vi har tidigare i år fått Vägverkets förtroende 
med förberedande arbeten för att möjliggöra ombyggnaden av nuvarande E18 
mellan Hjulsta och Rinkeby. Att nu få ytterligare uppdrag inom den omfattande 
upprustningen av vägsträckan känns mycket roligt och som ett kvitto på att 
Vägverket har förtroende för oss som entreprenör, säger Marcus Nilsson, Arbetschef 
på Anläggning Öst. 
 
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Marcus Nilsson, Arbetschef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst 
Tfn: +46 8 635 94 06 
Per Brinck, Regionchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst 
Tfn: +46 8 635 61 57 


