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Skanska utför kvarstående och tillkommande arbeten vid Slussen till 
ett tillkommande värde om cirka 1,5 miljarder kronor 
 
Skanska och Exploateringskontoret, Stockholms stad, har kommit överens om ny 
riktkostnad för kvarstående och tillkommande arbeten vid ombyggnaden av Slussen, 
Stockholm. Den nya riktkostnaden genererar en orderingång på cirka 1,5 miljarder 
kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det andra kvartalet 
2021. 
 
Tillkommande arbeten omfattar bland annat grundläggning och konstruktion av 
byggnaden som kallas Mälarterrassen, som integreras i stadens anläggning. Finplanerings- 
och landskapsarbeten längs Katarinavägen och Södermalmstorg ingår också. Därtill 
omfattas stomkompletterings- och installationsarbeten, arbeten med en konstbyggnad, 
inklusive provisorier längs Tranbodarna, samt landfästen för en ny gång- och cykelbro, 
vilka tidigare inte varit reglerade. Sammantaget innebär detta även en förlängd 
entreprenadtid, bland annat på grund av arkeologiska utgrävningar. 
 
Skanskas uppdrag vid Slussen startade under 2015. I det nya avtalet med tillkommande 
arbeten fastställs färdigställandet till den första juni 2025. 
 
Skanska genomför sedan tidigare fyra entreprenader vid Slussen. Dessa omfattar själva 
slussen med tillhörande avbördningskanaler, Slussbron, lågbroar, kaj- och 
förstärkningsarbeten samt arbeten med en handelsplats under Katarinavägen. Dessutom 
utför Skanska stomkompletteringar för det framtida bussgaraget. 
 
Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Norden, med 
verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland 
samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. 
Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 66 miljarder 
kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 14 800 anställda under 2020. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Jan Uden, projektchef Skanska Slussen, tel 010 449 13 87 
Jacob Birkeland, Press- & Public Affairs-chef, Skanska AB, tel 010 449 19 57 
Direktlinje för media, tel 010 448 88 99 
 
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com. 
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Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i 
Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar bidrar Skanska till ett bättre 
samhälle genom att erbjuda innovativa och hållbara lösningar. Koncernen har cirka 32 500 
medarbetare och omsättningen under 2020 uppgick till 159 miljarder kronor. 
 
 


