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Skanska bygger för läkemedelsföretag i New Jersey för
USD 60,5 miljoner, ca 410 miljoner kronor
Skanska har fått uppdraget att ansvara för byggledningen vid
utbyggnaden av en läkemedelsanläggning i New Jersey.
Kontraktssumman uppgår till USD 60,5 miljoner kronor, ca 410
miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde
kvartalet. Kund är en av Skanskas återkommande kunder inom
läkemedelssektorn.
Uppdraget omfattar nybyggnad av en ca 9.300 kvm stor
trevåningsbyggnad samt renovering av en 11.600 kvm stor befintlig
byggnad. Projektet syftar bland annat till att förbättra och utöka
företagets lagerkapacitet och logistikhantering.
Detta är det femte projektet som Skanska genomför inom denna
anläggning sedan 2005. Tidigare uppdrag har omfattat renovering av
kontor och laboratorier, nybyggnad av parkeringsdäck, cafeteria och
motionshall samt en ny produktionsanläggning.
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 3.900 medarbetare. Förra året
uppgick intäkterna till ca 30 miljarder kronor.
Förutom en rad bioteknikanläggningar över hela USA samt Puerto
Rico bygger Skanska USA Building för närvarande även bl a New
Meadowlands Stadium och leder en genomgripande renovering av
FN-högkvarteret i New York.
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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 56.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2006 uppgick till 126 miljarder kronor.

