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Skanska bygger del av Storbritanniens nya höghastighetsjärnväg, 
HS2, för GBP 1,12 miljarder, cirka 13,9 miljarder kronor 
 
Skanska har, som en del av ett joint venture med Costain och STRABAG, tecknat avtal 
med HS2 Ltd om att påbörja slutgiltig design samt byggnation av den södra delen av 
den första fasen av Storbritanniens nya höghastighetsjärnväg. Skanska kommer att 
inkludera GBP 1,12 miljarder, cirka 13,9 miljarder kronor, i orderingången för Europa för 
det andra kvartalet 2020. 
 
Avtalet omfattar utformning och byggnation av större tunnlar vid infarten till 
Londonterminalen vid Euston station. Till dags dato har joint venture-avtalet med HS2 Ltd 
omfattat att genomföra schemaläggning och förberedelser på plats för 
anläggningsarbetet. Det nya avtalet, som förväntas slutföras under 2026, markerar 
övergången till slutgiltig design samt byggnation.  
 
Avtalet förväntas skapa över 6 000 nya jobb, varav 1 500 i samriskbolaget och över 4 800 i 
leverantörskedjan. 
 
Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför 
Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, 
Tjeckien & Slovakien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på 
utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan 
bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med BoKloks koncept. 
Skanska omsatte 33 miljarder kronor under 2019 och hade cirka 11 700 anställda i sina 
europeiska verksamheter utanför Norden. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Jacob Birkeland, presschef, Skanska AB, tel 010 449 19 57 
Direktlinje för media, tel 010 448 88 99 
 
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com. 
 
Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i 
Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre 
samhälle och erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. 
Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder 
kronor. 
 


