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Skanska tecknar Network Rail-kontrakt i Manchester,
Storbritannien, värt cirka 900 miljoner kronor
Skanska har, i ett joint venture med BAM Nuttall, tecknat ett kontrakt
med Network Rail för Northern Hub-projektet i Manchester. Värdet för
Skanska uppgår till drygt GBP 74 M, cirka 900 miljoner kronor, under
kontraktets löptid, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK i
det första kvartalet 2016.
Samriskbolaget fungerar som en del av en integrerad allians, efter att
ha medverkat tidigt i upphandlingsfasen. Alliansen kommer att
ansvara för leverans av Orsdall Chord, som kommer att länka
samman stationerna Manchester Victoria och Manchester Piccadilly
för första gången, samt bidra till en snabbare och tätare tågtrafik.
Kontraktet löper mellan 2016 och 2019.
Skanska BAM Nuttall kommer hjälpa Network Rail att genomföra sin
uppgraderingsplan för järnvägen i norra England, genom att bidra till
utökade anslutningsmöjligheter för städer, samt bidra till den brittiska
regeringens initiativ kallat Northern Powerhouse, för att öka den
ekonomiska tillväxten i den norra delen av landet.
Skanska UK har cirka 5 500 medarbetare och intäkterna 2015 uppgick
till cirka 18 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad,
anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och
kommersiell utveckling.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Perlmutter, Communications, Skanska UK, tel +44 1923 423906
Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94
Direktlinje för media, tel 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.
Skanska är 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 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA.
Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

