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Oranjewoud dochter Strukton Rail AB hernieuwt contract
Tunnelbanan en Roslagsbanan Stockholm
Gouda, 9 juli 2012 – Oranjewoud dochter Strukton Rail AB in Zweden heeft nieuwe contracten verworven voor
het beheer en onderhoud van twee railnetwerken in Stockholm: het metronetwerk (Tunnelbanan) en de
Roslagsbanan. Opdrachtgever is Storstockholms Lokaltrafik (SL). Het gaat om een nieuwe contractvorm, waarin
een grotere verantwoordelijkheid bij de onderhoudsaannemer ligt. Strukton Rail krijgt meer
verantwoordelijkheid in de keten, van inspectie, meten en plannen tot en met de uitvoering. SL neemt meer de
rol aan van opdrachtgever. Dit betekent dat Strukton Rail een deel van de huidige activiteiten van SL overneemt.
De contractduur is vijf tot negen jaar. De contracten gaan in per januari 2013. De contracten hebben een totale
waarde van 340 miljoen euro.
“Wij zijn enorm trots op deze opdrachten. Strukton heeft uitgebreide ervaring met de railsystemen in Stockholm.
Met de nieuwe contracten willen wij samen met SL de kwaliteit en betrouwbaarheid van het spoor verder
verbeteren. Op die manier werken wij aan een verbeterde punctualiteit voor de reizigers”, zegt Robert Röder,
directeur van Strukton Rail AB.
Strukton Rail AB is de Zweedse vestiging van Strukton Rail en voert diverse onderhoudscontracten en projecten
uit in Zweden en Scandinavië. De belangrijkste opdrachtgevers zijn de Zweedse spoorbeheerder Trafikverket en
Storstockholms Lokaltrafik (SL). Strukton Rail heeft in Zweden 500 medewerkers (www.strukton.se).
Strukton Rail ontwikkelt, bouwt, installeert en onderhoudt railsystemen met als doel het spoorvervoer optimaal
beschikbaar, betrouwbaar, veilig en meetbaar te maken. Strukton Rail is actief in vijf landen van Europa. Bij
Strukton Rail werken 3.200 medewerkers (www.struktonrail.com). Strukton Rail is onderdeel van Strukton,
fullserviceprovider op het gebied van infrastructuur‐ en accommodatieoplossingen (www.strukton.com).
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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 93,44% in
handen van Centric B.V. Ze telt ongeveer 9.400 medewerkers met een omzet van € 1,7 miljard in 2011.
Meer informatie vindt u op www.oranjewoud.nl/ir

