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Skanska bygger amerikansk fotbollsstadion för New
York Giants och New York Jets för USD 998 miljoner, ca
7,4 miljarder kronor – Skanska största USA-order hittills
Skanskas amerikanska enheter har fått uppdraget att bygga nya
Meadowlands NFL Football Stadium i New Jersey. Kontraktssumman
uppgår till USD 998 miljoner, ca 7,4 miljarder kronor, vilket inkluderas i
orderingången för det första kvartalet 2007. Kund är Meadowlands
NFL Football Stadium LLC.
Detta är den största USA-ordern någonsin för Skanska som är och har
varit involverat i byggandet av flera stora amerikanska arenor.
Den nya stadionanläggningen kommer att bli hemmaplan för New
York Giants och New York Jets som båda spelar i den amerikanska
fotbollsligan NFL. Arenan som blir den första som byggs speciellt för
två NFL-lag ska även användas för konserter och andra sport- och
nöjesarrangemang.
Nya Meadowlands NFL Football Stadium blir en toppmodern
utomhusarena med 82.000 sittplatser och 217 högklassiga loger.
Arenaprojektet omfattar 175.000 kvm och blir en del av sport- och
nöjescentret Meadowlands Sports Complex i East Rutherford, New
Jersey.
Projektet är ett design/builduppdrag där Skanska USA Building bidrar
med sin omfattande erfarenhet av tidigare stadionprojekt, exempelvis
Gillette Stadium i Boston. Skanska USA Civil kommer att vara
underentreprenör för stålbyggnadsarbetet med en andel av det totala
kontraktet uppgående till USD 150 M.
I USA har Skanska på senare år byggt flera större arenor som Reliant
Stadium i Houston, Texas, och Gillette Stadium i Boston,
Massachusetts. För närvarande medverkar Skanska även i
uppförandet av den nya Yankee Stadium i New York.
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. Bolaget är baserat i
Parsippany, New Jersey, och har ca 3.700 medarbetare. Förra året
uppgick intäkterna till ca 30 miljarder kronor.
Skanska USA Civil är inriktat på byggande av trafikinfrastruktur och
anläggningar för energi, vatten och vattenrening. Bolaget med
verksamhet i östra USA, Colorado och Kalifornien har ca 4.300
anställda. Skanska USA Civil omsatte 2005 ca 9,4 miljarder kronor.
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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 54.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2005 uppgick till 125 miljarder kronor.

