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Skanska bygger ut brittisk kriminalvårdsanstalt för GBP
52 miljoner, ca 640 miljoner kronor
Skanska har fått uppdraget att utforma och genomföra utbyggnaden
av den brittiska kriminalvårdsanläggningen HMP Lowdham Grange i
Nottingham i centrala England. Kontraktssumman uppgår till GBP 52
miljoner, ca 640 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för
det andra kvartalet 2008. Kund är Serco som driver anläggningen för
den brittiska kriminalvårdsmyndighetens (HM Prison Service) räkning.
Projektet omfattar två fångvårdsbyggnader med totalt 260 celler samt
ett ca 2.900 kvm stort aktivitetscentrum i två våningar. I uppdraget
ingår även renovering av existerade byggnader samt uppgradering av
utemiljön inom säkerhetszonen. Skanska ansvarar också för
utformningen av stomkonstruktioner samt elektriska och mekaniska
installationer.
Arbetet inleds i juli i år och projektet ska till största delen vara klart i
början av 2010 och helt slutfört under sommaren samma år.
Skanska utformade och byggde den ursprungliga anläggningen
Lowdham Grange som stod klar 1997 med plats för 500 interner och
även en tillbyggnad med 128 platser som färdigställdes 2007.
Tidigare i år gav Serco Skanska uppdraget att bygga ut anstalten
Dovegate i norra England, där kontraktssumman uppgår till GBP 53
miljoner.
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).
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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.

