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Skanska får nytt miljöuppdrag i New York för USD 554
miljoner, ca 3,5 miljarder kronor
Skanska har fått uppdraget att bygga en vattenreningsanläggning i
Westchester, New York. Kontraktssumman uppgår till USD 1,1 miljard,
ca 7 miljarder kronor. Skanskas andel, USD 554 miljoner, ca 3,5
miljarder kronor, inkluderas i orderingången för det första kvartalet
2008. Kund är New Yorks miljömyndighet, New York City Department
of Environmental Protection.
Kontraktet avser byggande av en ny 15.000 kvm stor UV-anläggning,
Catskill and Delaware Water Treatment Ultraviolet Light Disinfection
Facility, i New York. Anläggningen består av en byggnad som rymmer
såväl processutrustningen som laboratorier och kontor. När
anläggningen står klar kommer dagligen 7,6 miljoner kubikmeter
vatten att renas med hjälp av ultraviolett ljus.
Skanska ska ansvara för såväl inköp och byggande som installation av
den nya utrustningen. I uppdraget ingår bl a avvattning,
grundläggning, betongarbeten, rörledningsbyggande och
systeminstallationer.
Arbetet på plats påbörjas under våren 2008 och ska färdigställas på
fyra år.
Skanska genomför för närvarande sju utbyggnader av
vattenanläggningar i New York-området.
Skanska USA Civil är inriktat på byggande av trafikinfrastruktur och
anläggningar för energi, vatten och vattenrening. Affärsenheten med
verksamhet i östra USA, Colorado och Kalifornien har ca 4.300
medarbetare. Skanska USA Civils intäkter uppgick 2006 till ca 9,8
miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Karen Diemer, informationschef, Skanska USA Civil,
tel +1 718 746 2785
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 värdepappersmarknaden.
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.

