
        Pressmeddelande från Veidekke  

Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med 
ca 6 250 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2008 en omsättning på ca 19,4 mdr NOK (ca 22 mrd 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 
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Veidekke bygger järnvägstunnel åt PEAB och Banverket 
 

Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, bygger järnvägstunnel 
utmed Vänerbanan mellan Trollhättan och Göteborg åt PEAB och 
Banverket. 
 
Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, kommer som underleverantör till PEAB 
att bygga en 1,8 km lång järnvägstunnel utmed Vänerbanan mellan Trollhättan och Göteborg.  
 
- Det är otroligt glädjande att få förtroendet av PEAB och Banverket att utföra tunneln åt dem. 
Projektet kommer att sysselsätta ca 25 tunnelarbetare och ca 10 tjänstemän, säger Konstantin 
Spinos, arbetschef Underjord, Region Anläggning Öst.  
 
Järnvägstunneln ingår i utbyggnaden av Vänerbanan mellan Trollhättan och Göteborg. Järn-
vägen byggs här ut till dubbelspår. PEAB:s etappuppdrag Hede-Älvängen omfattar totalt 540 
MSEK. 
  
- Tillsammans med de andra tunnelprojekten vi har, innebär detta projekt att vi nu har 
beläggning för all vår personal en lång tid framöver, vilket känns tryggt. För att driva tunneln 
kommer vi att ta vårt nya flaggskepp i bruk, en på marknaden helt ny 4-bomsrigg. Vi är nu helt 
klart en aktör att räkna med inom tunnelbranschen i Sverige och vi ser verkligen fram emot de 
kommande åren med de stora infrastruktursatsningarna som är på gång, avslutar Konstantin 
Spinos.  
 
Veidekkes uppdrag har ett värde om 240 MSEK. Projektet byggstartar i december 2009 
och skall stå klart 2012. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Per Brinck, Regionchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst 
Tfn: +46 8 635 61 57 / +46 70 600 05 81  
Konstantin Spinos, Arbetschef Underjord, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst 
Tfn: +46 8 635 61 28 / +46 733 559 924     


