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Skanska bygger andra etappen av avancerad
forskningsanläggning i Lund för 1,2 miljarder
kronor
Skanska har slutit avtal med ESS, European Spallation Source, om att
bygga andra etappen av en forskningsanläggning i världsklass i Lund.
Kontraktet är värt 1,2 miljarder kronor och arbetet utförs av Skanska
Sverige (75 procent) i samarbete med Skanska UK (25 procent). Det
innebär att 900 miljoner kronor inräknas i orderingången för Skanska
Sverige för andra kvartalet 2015, och resterande del i orderingången för
Skanska UK i samma kvartal.
ESS, European Spallation Source, är en sameuropeisk
forskningsanläggning som kommer att användas inom en rad
forskningsområden som miljö, medicin, mat och material. Anläggningen är
en neutronkälla där forskare från hela världen ska kunna studera material
för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar.
Skanska och ESS tecknade förra året ett samverkansavtal för hela
byggprojektet samt ett utförandeavtal för första etappen som bland annat
innefattar schaktningsarbeten, acceleratortunnel och ett antal anslutande
byggnader.
Den andra etappen som det nu slutits avtal om, innefattar installationer i
ett antal byggnader, ställverk och transformatorer, markarbeten inklusive
pålning, landskapsarbeten samt betongarbeten till målbyggnad och
experimenthallar.
Byggprojektet planeras i ett flertal etapper där separata avtal sluts vid
inledningen av varje etapp. Arbete pågår för att fastställa omfattning och
kostnad för kommande etapper.
Forskningsanläggningen ska vara färdigbyggd 2019.
Skanska Sverige har cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för
byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor.
Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya
hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.
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Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden.
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis
inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt I offentlig-privat
samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli
kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000
medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014
uppgick till 145 miljarder kronor.

