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Skanska bygger ut brittisk försvarsanläggning för GBP
150 miljoner, ca 1,8 miljarder kronor
Skanska har fått uppdraget att bygga ut det brittiska försvarets
anläggning Royal Air Force Wyton i Cambridgeshire, England.
Kontraktssumman uppgår till GBP 150 miljoner, ca 1,8 miljarder
kronor. Ordersumman inkluderas i orderingången för det andra
kvartalet 2009.
Kund är Försvarsdepartementets fastighetsenhet Defence Estate.
Projektet som ingår i ett större moderniseringsprogram omfattar såväl
tekniska lokaler som tre förläggningsbyggnader för
ingenjörsregementet 42 Engineer Regiment (Geographic) samt lokaler
för service, fritid och rekreation. Därutöver ingår mark- och
anläggningsarbeten för att förbättra den yttre miljön inom
anläggningsområdet. Skanska svarar även för all projektering liksom
för mekaniska och elektriska installationer i de nya byggnaderna.
Arbetet inleds i sommar och de första delarna ska vara färdigställda i
slutet av 2011. Projektet ska vara helt slutfört hösten 2013.
Det brittiska försvarsdepartementets högkvarter Whitehall i centrala
London byggdes om och moderniserades av Skanska 2001-2004 och
en större utbyggnad av en försvarsanläggning i Woodbridge slutfördes
2006.
Skanska UK med ca 4.900 medarbetare hade 2008 intäkter som
uppgick till 17,9 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 projektutvecklings- och 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 2008 uppgick
till 144 miljarder kronor.

