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Skanska breddar motorväg i Kalifornien för 460 miljoner
kronor
Skanska har tecknat ett avtal med Riverside County Transportation
Commission om att utvidga motorvägen Interstate 215 från Scott Road
till Nuevo Road nära Perris, Kalifornien, USA. Kontraktssumman
uppgår till USD 67 miljoner, cirka 460 miljoner kronor, vilket inkluderas
i orderingången för Skanska USA Civil i det tredje kvartalet 2012.
Projektet inkluderar arbeten med dränering, brokonstruktioner,
stödmurar och asfaltbeläggning på en 19 kilometer lång vägsträcka av
Interstate 215. Arbetet kommer att påbörjas i november och beräknas
vara avslutat i slutet av 2014.
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 som utvecklar projekt inom offentlig-privatsamverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar
kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i
New York och har totalt cirka 9 400 medarbetare. 2011 uppgick
intäkterna i USA till cirka 31,3 miljarder kronor.
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Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.
Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och
byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska 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 53 000 medarbetare på

utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011
uppgick till 123 miljarder kronor.

