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Skanska får ännu en tilläggsorder vid miljöprojekt i New
York för USD 431 miljoner, ca 2,7 miljarder kronor
(Uppdaterad version)
Skanska har fått det tredje uppdraget för uppgraderingen av
vattenreningsanläggningen Newtown Creek i New York. Den totala
kontraktssumman uppgår till USD 594 miljoner, ca 3,65 miljarder
kronor, varav Skanskas andel är 72,5 procent motsvarande USD 431
miljoner, ca 2,7 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för
det andra kvartalet. Kund är New Yorks miljömyndighet, New York City
Department of Environmental Protection.
Uppdraget gäller de södra delarna av Newtown Creek Water Pollution
Control Plant i Brooklyn. Projektet är den avslutande delen av en
större uppgradering för att möta federala och delstatliga miljökrav.
Projektet omfattar såväl rivning av befintliga anläggningar som
återuppbyggnad av nya delar. Det handlar både om byggnader för
styrning och kontroll och om ett antal större betongkonstruktioner för
rening och behandling av vatten. Dessutom ingår installationer av
såväl rörledningar som mekaniska och elektroniska utrustningar.
Arbetet inleds i sommar och beräknas vara avslutat under 2012.
Det nya uppdraget är Skanskas tredje vid uppgraderingen av
Newtown Creek. Därmed uppgår summan av bolagets kontrakt vid
anläggningen till totalt USD 805 M. Skanska genomför för närvarande
sju utbyggnader av vattenanläggningar i New York-området och en i
Kalifornien. Bolagets hittills största USA-order avser
vattenanläggningen Croton Water Filtration Plant i New York där
Skanskas kontrakt uppgår till USD 1,04 miljard.
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 4.500
medarbetare. Skanska USA Civils intäkter uppgick 2007 till ca 10,8
miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Karen Diemer, informationschef, Skanska USA Civil,
tel +1 718 746 2785
Karin Lepasoon, informationsdirektör, Skanska AB, tel 070-513 65 99
Direktlinje för media: 08-753 88 99
Hans Biörck, vice VD, Ekonomi- och finansdirektör, Skanska AB, tel
08-753 88 00
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 byggföretag med expertis inom byggande,
utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan.
Koncernen har idag 60.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2007 uppgick till 139 miljarder kronor.

