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Skanska bygger ut sjukhus i New York, USA, för cirka 1,2
miljarder kronor
Skanska har tecknat avtal med Westchester Medical Center, New York,
om att bygga en ny paviljong för öppenvård på det befintliga
sjukhusområdet. Kontraktet är värt USD 140M, cirka 1,2 miljarder kronor,
vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i det första
kvartalet 2016.
Skanska kommer att bygga en 26 000 kvadratmeter stor, åtta våningar
hög, paviljong som bland annat kommer att innefatta en ny operationssal
och röntgenavdelning för dagpatienter samt kontorsytor. Skanska kommer
också att inreda byggnaden invändigt och bygga ut en parkeringsplats.
Byggarbetet kommer att påbörjas i juni 2016 och väntas vara slutfört
under september 2018.
Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling
i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building
specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på
infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America
som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA
Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda
städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000
medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Beth Miller, kommunikatör, Skanska USA, tel: +1 917 438 4523
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
Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden.
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis
inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat
samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli
kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100
medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015
uppgick till 155 miljarder kronor.

