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Förändringar i Skanskas koncernledning 
 
Vice vd Rich Cavallaro, som för närvarande ansvarar för 
byggverksamheten i USA, har valt att återgå till sin tidigare roll som vd för 
Skanska USA Civil. Rich Cavallaro kommer i den rollen att fokusera på 
lönsamheten i USA Civil verksamheten och som en konsekvens av det 
lämnar han arbetet i koncernledningen. Rich ersätter Mike Cobelli, som får 
en roll som senior rådgivare och kommer att stötta arbetet i att stärka 
lönsamheten i USA Civil.  
 
Anders Danielsson, för närvarande vice vd med ansvar för Skanska 
Infrastructure Development och Skanska UK, kommer att behålla ansvaret 
för Infrastructure Development och dessutom ta sig an ansvaret för USA 
Civil, USA Building och USA Inc.    
 
Peter Wallin kommer utöver sin nuvarande roll som vice vd och 
ekonomidirektör även att anta ansvaret för Skanska UK. 
 
Pierre Olofsson är fortsatt ansvarig för de nordiska byggenheterna, får ett 
koncernövergripande ansvar för arbetet med arbetsmiljö och -säkerhet.  
 
Samtliga förändringar börjar gälla från den 1 juni.  
   
– Anders har en lång historia av att driva på resultaten i de nordiska 
enheterna och en djup förståelse för infrastrukturutvecklings affärer. Jag är 
övertygad om att han kommer att ta med sig sin internationella erfarenhet, 
sin samarbetsvilja och sina operativa kunskaper till våra amerikanska 
byggverksamheter, säger Johan Karlström, vd och koncernchef, Skanska 
AB och fortsätter: 
 
– Peter Wallin har en utmärkt överblick av Skanskas affär och jag är 
mycket trygg med att han på det här sättet breddar sin erfarenhet och sin 
roll som vice vd.  
  
– Jag vill tacka Rich för hans värdefulla bidrag till arbetet i 
koncernledningen och uppskattar att han erbjuder sig att återgå till sin 
gamla roll och återställa en stabil lönsamhet i verksamheten. Jag vill också 
tacka Mike Cobelli för alla hans år av hängivet arbete och ledarskap. 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08 
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 cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och 
USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor. 


