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Skanska tecknar underhållskontrakt i
Storbritannien värt 8,6 miljarder kronor
Skanska i joint venture med Morrison Utility Services har fått ett
kontrakt för att arbeta med National Grids program för att ersätta
gasledningar i Storbritannien. Kontraktet löper över åtta år och uppgår
till totalt 1,6 miljarder pund, cirka 17,7 miljarder kronor. Skanskas
andel av kontraktet uppgår till 800 miljoner pund, cirka 8,6 miljarder
kronor, av vilka 2,1 miljarder bokas i fjärde kvartalet 2012.
Skanska och Morrison Utility Services kommer gemensamt att
ansvara för två av de fyra regionerna i England som omfattas av
programmet: östra England och norra London. Kontraktet omfattar
byte av rörledningar, anslutningar, omläggningar, förstärkningar och
andra ersättningar av anläggningar.
Arbetet planeras starta 1 april 2013 och beräknas vara klart 31 mars
2021.
Skanska UK med cirka 4 200 medarbetare hade 2011 intäkter som
uppgick till 12,7 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande
av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice. Skanska
är även ledande inom det brittiska programmet för offentlig-privat
samverkan, PFI (Private Finance Initiative). Skanska har också inlett
utveckling av bostäder för den brittiska marknaden.

För ytterligare information, kontakta:
Lizzie Sparrow, Communication, Skanska UK, tel: +44 1923 423 905
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel: 010-448 88 08
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.

