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Skanska utför markarbeten åt Svenska Kraftnät utmed
SydVästlänken för 515 miljoner kronor
Skanska har tecknat avtal med Svenska Kraftnät om markarbeten
längs en 185 kilometer lång kabelsträcka genom Småland och Skåne.
Arbetet är en del av SydVästlänken, som syftar till att förbättra
energiförsörjningen i södra Sverige. Kontraktsvärdet uppgår till cirka
515 miljoner kronor, fördelat på två entreprenader, vilket inkluderas i
orderingången för det andra kvartalet 2012.
Skanska kommer att bygga arbetsvägar samt utföra schakt- och
fyllningsarbeten inför dragning av markkablar i kraftledningen
SydVästlänken. Arbetet sträcker sig från Värnamo i Småland till Hurva
i Skåne, totalt cirka 185 kilometer.
Projektet inleds i augusti 2012 och kommer att sysselsätta ett 100-tal
personer fram till färdigställandet i augusti 2014.
Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med
verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har
cirka 10 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2011 till cirka 27
miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling
av bostäder och kommersiella lokaler.

För ytterligare information, kontakta:
Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 010-448 88 51
Lars Lindberg, regionchef, Skanska Väg och Anläggning Syd, tel
010-448 38 13
Patrik Larsson, vice vd, Skanska Sverige AB, tel: 010-448 68 07
Mia Trahn, presstalesman Sverige, tel 010-448 44 40
Direktlinje för media: 010-448 88 99
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com
Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och
byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska 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 53 000 medarbetare på
utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011
uppgick till 123 miljarder kronor.

