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Skanska bygger tredje etappen av avancerad
forskningsanläggning i Lund för 2,5 miljarder kronor
Skanska har tecknat avtal med ESS, European Spallation Source, om att
bygga tredje etappen av forskningsanläggningen i Lund. Kontraktet är värt
2,5 miljarder kronor och arbetet utförs av Skanska Sverige (75 procent) i
samarbete med Skanska UK (25 procent). Det innebär att cirka 1,9
miljarder kronor inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det
fjärde kvartalet 2016, och resterande del i orderingången för Skanska UK i
samma kvartal.
Den tredje etappen av forskningsanläggningen innefattar målbyggnad,
experimenthallar, laboratorium, ett antal anslutande byggnader samt
installationer i flera byggnader.
Skanska och ESS tecknade 2014 ett samverkansavtal för hela
byggprojektet samt ett utförandeavtal för första etappen som bland annat
innefattar schaktningsarbeten, acceleratortunnel och ett antal anslutande
byggnader. Den andra etappen som avtalades 2015 avsåg installationer i
ett antal byggnader, ställverk och transformatorer, markarbeten inklusive
pålning, landskapsarbeten samt betongarbeten till målbyggnad och
experimenthallar. Med den tredje etappen är samtliga delar kontrakterade.
Byggarbetena som utförs av Skanska beräknas vara slutförda under 2020.
Forskningsanläggningen blir klar för att ta emot externa forskare 2023.
ESS, European Spallation Source, är en sameuropeisk
forskningsanläggning i världsklass som kommer att användas inom en rad
forskningsområden som miljö, medicin, mat och material. Anläggningen är
en neutronkälla där forskare från hela världen ska kunna studera material
för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar.
Skanska Sverige är ett av Sveriges största projektutvecklings- och
byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt
inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Enheten har cirka
10 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2015 till
drygt 27 miljarder kronor. Inom bostadsutvecklingen såldes cirka 2 200
nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan.
För ytterligare information, kontakta:
Dan-Magnus Sköld, projektdirektör, Skanska Sverige, tel 010-448 80 08
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 i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på
utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av
globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet,
erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa
uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid.
Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och
USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

