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Skanska bygger ut Docklands Light Railway i London
för GBP 33,5 miljoner, ca 460 miljoner kronor
Skanska har fått ännu ett uppdrag vid utbyggnaden av Docklands
Light Railway (DLR) i London, Storbritannien. Skanskas andel av
kontraktet uppgår till GBP 33,5 miljoner, ca 460 miljoner kronor, vilket
inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2007. Kund är
Transport for London.
Skanska genomför projektet i ett 50/50 joint venture med GrantRail.
Den totala kontraktssumman uppgår till GBP 67 miljoner, ca 920
miljoner kronor.
Projektet avser en utbyggnad av spårsystemet Docklands Light
Railway (DLR) med totalt 4,7 km. Dels omfattar uppdraget en
ombyggnad av järnvägen North London Line, inklusive ombyggnad av
befintliga stationer på sträckan, dels nybyggnad av en järnväg mellan
Stratford och Stratford International, inklusive fyra nya
stationsbyggnader.
Projektet startar i juli och planeras vara färdigställt i juli 2010.
Utbyggnaden av DLR är ett led i förberedelserna för
idrottsevenemangen i London 2012.
I januari fick Skanska det första uppdraget vid förlängningen av
Docklands Light Railway. Skanskas andel av detta kontrakt uppgår till
GBP 23 miljoner. Sedan 1999 har Skanska genomfört en rad stora
infrastrukturprojekt i Stratford-området.
Skanska UK med ca 5.000 medarbetare hade 2006 intäkter som
uppgick till 12,3 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:
Tanya Barnes, informationschef, Skanska UK, tel +44 1923 423 905
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 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 börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.
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 56.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2006 uppgick till 126 miljarder kronor.

