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Skanska bygger forskningscenter i New York för USD
59 miljoner, ca 450 miljoner kronor
Skanska har fått uppdraget att ansvara för byggledningen vid
uppförandet av ett forskningscenter. Kontraktssumman uppgår till USD
59 miljoner, ca 450 miljoner kronor, vilket har inkluderats i
orderingången för det andra kvartalet. Kund är ett universitet i New
York City.
Kontraktet avser det nya forskningscentret Advanced Science
Research Center som uppförs på övre Manhattan. Uppdraget gäller
den andra etappen som omfattar grundläggning och uppförande av
stålstommarna för två femvåningsbyggnader om totalt ca 37.000 kvm.
Byggnaderna ska inrymma forskningslaboratorier med tillhörande
service- och kontorslokaler.
Anläggningen får en grön utformning för att uppnå LEED® certifiering
genom United States Green Building Council.
Skanska är på plats och har genomfört byggförberedelser och
omfattande markarbeten på den 12.000 kvm stora tomten. Tidigare
har USD 83 miljoner, ca 640 miljoner kronor, inkluderats i
orderingången i omgångar under 2008.
Skanska USA Building är ett ledande byggtjänsteföretag med
verksamhet i USA inom byggande, byggledning, konstruktion och
design/bygg. Bolaget assisterar även vid validering av anläggningar
för läkemedelsindustrin. Kunderna representerar ett brett spektrum av
amerikansk industri, inklusive läkemedel, hälsovård, utbildning,
elektronik, infrastruktur, sport och underhållning. Affärsenheten är
baserat i Parsippany, New Jersey, och har ca 3.500 medarbetare.
2008 uppgick intäkterna till ca 30,3 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Tom Crane, Senior Vice President Communication,
Skanska USA Building, tel +1 973 753 3450
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 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. Koncernen har idag 55.000 medarbetare på utvalda
hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2008 uppgick
till 144 miljarder kronor.

