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Skanska får USA:s hittills största stimulansprojekt för
USD 92 miljoner, ca 660 miljoner kronor
Skanska har fått uppdraget att bygga om och bredda genomfartsleden
I-215 i San Bernardino, Kalifornien. Skanskas andel av
kontraktssumman uppgår till USD 92 miljoner, ca 660 miljoner kronor,
vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är
staden San Bernardino.
Projektet har beviljats USD 129 miljoner från den amerikanska
regeringens stimulanspaket, American Recovery and Reinvestment
Act (ARRA). Den totala ordersumman för det Skanska-ledda
konsortiet uppgår till USD 154 miljoner. Projektet är det första som får
över USD 100 miljoner i stimulansstöd.
Uppdraget gäller två etapper, totalt 2,3 km, som ska byggas ut med
två nya filer. Därutöver ingår ombyggnad av ett antal på- och avfarter
längs den aktuella sträckan liksom installation av signalsystem och
byggande bullerskydd.
Arbetet påbörjas i november och beräknas pågå i fyra år.
Projektet genomförs i ett konsortium där Skanska som ledare har 60
procent och det lokala byggföretaget Steve P. Rados, Inc har 40
procent.
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 4.200
medarbetare. Skanska USA Civils intäkter uppgick 2008 till ca 11,5
miljarder kronor.

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

