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Finansiering klar för Skanskas skolprojekt i offentligprivat samverkan i Skottland – en investering på 21
miljoner kronor ger bygguppdrag för ca 530 miljoner
kronor
Skanska har i konsortium med PFI Infrastructure Company plc (PFI
Co) tecknat avtal för finansiering, utformning, byggande och drift av
skolprojekt i offentlig-privat samverkan för Midlothian Council i
Skottland. Detta innebär att Skanska:
-

-

-

får ett byggkontrakt som uppgår till GBP 41 miljoner, ca 530
miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje
kvartalet.
får ett långsiktigt facilities management-kontrakt varav GBP 1,6
miljoner, 21,6 miljoner kronor inkluderas i orderingången för det
tredje kvartalet 2006.
investerar GBP 1,6 miljoner, ca 21 miljoner kronor, motsvarande
en 50-procentig andel i projektbolaget.

Uppdraget innebär att konsortiet ska tillhandahålla totalt 20.000 kvm
helt nya skollokaler för ca 2.000 elever i låg- och mellanstadiet
Midlothian-området söder om Edinburgh. De sex första skolorna ska
stå klara till terminsstarten i augusti 2007 och de sista två
skolbyggnader ska vara avslutade i oktober 2007.
Ett stort antal av skolorna i Storbritannien är i behov av upprustning. I
dagarna har Skanska inlett ett stort skolprojekt omfattande fyra skolor
för ca 5.000 elever i Bristol. Projektet som är det första inom det
engelska programmet för upprustning av grund- och gymnasieskolor,
”Building Schools for the future” (BSF), utvecklas och byggs av
Skanska för 1,5 miljarder kronor.
Skanska är ett ledande företag inom offentlig-privat samverkan i
Storbritannien. I dagarna påbörjas det hittills största projektet –
utvecklingen av sjukhusen Barts and The London där Skanska
investerar GBP 48 och byggkontraktet uppgår till ca GBP 1 miljard, ca
13,6 miljarder kronor.
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Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande,
utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan.
Koncernen har idag 54.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2005 uppgick till 125 miljarder kronor.

