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Skanska utser bästa projekt 2006 – lönsamhet, ökad
säkerhet och minskad miljöpåverkan belönas
Skanskas bästa projekt 2006 finns i USA, Sverige och Latinamerika.
Tre Skanska-projekt får den årliga interna utmärkelsen Project of the
Year Award. De vinnande projekten uppfyller eller överträffar bolagets
så kallade ”outperform”-mål, det vill säga bolagets högt ställda krav på
lönsamhet, säkerhet, miljö och god affärsetik.
Dessutom belönas ytterligare två projekt för utomordentliga insatser
för en säker arbetsmiljö och för en förbättrad miljöpåverkan.
– Detta är några av världens bästa projekt. Skanska är ett ledande
internationellt bolag och vi har tusentals uppdrag som genomförs
mycket väl. Många är i världsklass och de bästa som vi nu belönar
står i en klass för sig baserat på våra kriterier, säger Stuart Graham,
Skanskas VD och koncernchef.
– Det är särskilt glädjande att vi bevisar att det går att bygga stora
projekt utan olyckor och att vi har kunnandet för att möta kundernas
ökande intresse för att minska miljöpåverkan.
Vinnarna av Skanska Project of the Year Award 2006 är:
Kategori Husbyggnad:
Södertörns Tingsrätt, Flemingsberg, Skanska Sverige
Kategori Anläggningsbyggnad:
El Casquete, gasanläggning, Neuquén, Argentina, Skanska Latin
America
Kategori Projektutveckling:
BMW:s regionala distributionscenter, Malmö, Skanska Kommersiell
Utveckling Norden

Kategori arbetsmiljö och säkerhet:
Cerro Verde, gruvanläggningar, Arequipa, Peru, Skanska Latin
America
Kategori miljö:
Providence Newberg Medical Center, Newberg, Oregon, USA,
Skanska USA Building
Ytterligare information om de vinnade projekten finns på
www.skanska.com/projectoftheyear

För ytterligare information, kontakta:
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99
Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01

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 56.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2006 uppgick till 126 miljarder kronor.

