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Skanska utvalt för att utveckla ringleden M25 i London
som OPS/PPP-projekt
Skanska, som del i konsortiet Connect Plus, har idag formellt blivit
utvalt för att utveckla ringleden M25 runt London genom ett så kallat
preferred bidder-avtal. I Connect Plus-konsortiet ingår förutom
Skanska med 40 procent även Balfour Beatty med 40 procent samt
Atkins och Egis med 10 procent vardera. Den brittiska
vägmyndigheten Highways Agency meddelade den 8 maj i år att
Connect Plus hade blivit provisoriskt utvalt vilket nu alltså har
bekräftats formellt.
Skanska Infrastructure Development ska som part i konsortiet ansvara
för design, byggande, finansiering och drift av ringleden M25 i 30 år för
Highways Agencys räkning.
Design- och bygguppdraget ska utföras av Skanska UK och Balfour
Beatty i ett 50/50 joint venture.
I nästa fas ska förhandlingarna slutföras och finansieringen för
projektet arrangeras vilket beräknas ske mot slutet av året. Först när
detta är klart fastställs storleken på bolagets investering och
byggkontrakt. Detta kommer då att tillkännages i ett pressmeddelande
tillsammans med uppgifter om i vilket kvartal byggkontraktet inkluderas
i orderingången samt tidsramarna för genomförandet av projektet.
Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom
Offentlig-Privat Samverkan (Public Private Partnerships, PPP).
Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor,
kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga
sektorn.
Skanska UK med ca 5.500 medarbetare hade 2007 intäkter som
uppgick till 17,7 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).

För ytterligare information, kontakta:
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Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.
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 60.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2007 uppgick till 139 miljarder kronor.

