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Oranjewoud dochter Strukton verwerft turnkey opdracht voor

metroproject in Saoedi-Arabië

Gouda, 29 juli 2013 – Oranjewoud dochter Strukton heeft als lid van het FAST consortium* opdracht gekregen

van Arriyadh Development Authority (ADA) om mee te bouwen aan drie van de zes lijnen van een volledig

geautomatiseerd en onbemand metrosysteem dat door de stad Riyadh wordt aangelegd. Het contract bevat

tevens een optie voor een onderhoudscontract voor 10 jaar. Met deze opdracht is een bedrag van bijna een

miljard euro voor Strukton gemoeid. De totale omvang van het contract bedraagt ruim zes miljard euro. Het

project zal in vijf jaar worden uitgevoerd.

Het consortium zal met behulp van 3 tunnelboormachines tunnels bouwen met een diameter van bijna 10 meter

voor drie metrolijnen waarop geautomatiseerde, onbemande, treinen zullen gaan rijden. Er zullen vier type

stations worden gebouwd: ondergronds, bovengronds, verhoogd en intermodaal voor de verbinding tussen de

verschillende lijnen. Het onbemande metronetwerk zal in totaal 176 kilometer lang worden met 87 stations. De

start van de commerciële diensten is gepland voor 2018.

* Het FAST consortium bestaat uit FCC (consortium leider), Freyssinet Saudi Arabia, Alstom, Samsung, Strukton,

Setec, Typsa.
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Over Oranjewoud N.V.
Oranjewoud N.V., topholding van Strukton Groep, Antea Group en Advies‐ en Ingenieursbureau Oranjewoud, is 
een beursgenoteerde onderneming, waarin nationaal en internationaal opererende bedrijven zijn
ondergebracht. De tot Oranjewoud N.V. behorende ondernemingen verrichten activiteiten op het gebied van
civiele infrastructuur, rail, gebouwen, milieu, ruimtelijke ontwikkeling en recreatie. Hierbij wordt het gehele
traject van studie, advies, ontwerp, planvoorbereiding en directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie
verzorgd.

Oranjewoud N.V. is genoteerd aan de officiële Markt van Euronext NV te Amsterdam en is voor 95,56% in
handen van Centric B.V. Oranjewoud telt ongeveer 9.800 medewerkers met een omzet van € 1,8 miljard in 2012.
Meer informatie vindt u op www.oranjewoud.nl/ir


