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Skanska gör design och tidiga arbeten för High Speed Two 
i London, UK, för GBP 27M, cirka 300 miljoner kronor 
 
Skanska har i ett joint venture med Costain och Strabag tecknat ett 
partneringavtal med High Speed Two (HS2) Ltd. Totalt är kontraktet värt 
GBP 79M. Skanska kommer att inkludera sin andel av kontraktet värd 
GBP 27M, cirka 300 miljoner kronor, i orderingången för Europa för det 
tredje kvartalet 2017. 
 
Kontraktet omfattar framtagandet av design och riktpris för HS2:s två 
huvudsakliga byggpaket. Kontraktstilldelningen bygger på det arbete som 
Skanska redan genomfört i ett joint venture med Costain på HS2 South 
Enabling Works och kommer bland annat att omfatta leverans av två 
tunnelplatser i och nära London. 
 
Skanskas joint venture med Costain och Strabag har utsetts som preferred 
bidder för Euston-tunneln och dess infarter samt Northolt-tunnlarna. Efter 
att en 16 månader lång partneringperiod avslutats, vilken beräknas starta 
under hösten 2017, kommer det byggarbetet fortsätta i inledningen av 
2019, beräknat av Storbritanniens regering att vara värt GBP 1,8 miljarder. 
 
Den nya HS2-järnvägen kommer att ge snabbare resor för passagerare 
mellan Birmingham och London, samtidigt som den skapar ytterligare 
kapacitet för att minska trycket på järnvägsnätet som helhet. Projektet 
beräknas färdigställas år 2023 med de första tågen i trafik år 2026. 
 
Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i 
Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt 
infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. 
Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i 
Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är 
aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-
privat samverkan. Skanska omsatte 36 miljarder kronor under 2016 och 
hade cirka 16 500 anställda i sina europeiska verksamheter. 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Kevin Perlmutter, kommunikatör, Skanska UK, tel +44 1923 423 906 
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 
 

 



Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på 
utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. 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. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor. 


