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Skanska renoverar och bygger ut sjukhus i Florida,
USA, för cirka 306 miljoner kronor
Skanska har skrivit kontrakt om att renovera och bygga ut Broward
Health North Campus i Deerfield Beach, Florida, USA. Kontraktet är
värt USD 47 M, cirka 306 miljoner kronor, vilket inkluderas i
orderingången för Skanska USA Building för andra kvartalet 2014.
I projektet ingår en utbyggnad med en 3 200 kvadratmeter stor
akutmottagning, med bland annat operationssalar och
undersökningsrum, samt en ny central energianläggning om 2 100
kvadratmeter. Det befintliga patienttornet kommer att få en ny fasad,
med en yta om mer än 14 000 kvadratmeter.
Byggarbetena planeras starta i augusti 2014. Den centrala
energianläggningen och fasadförbättringarna planeras vara klara till
sommaren 2016. Operationssalarna ska vara klara under vintern 2015
och den utbyggda akutmottagningen under våren 2016.
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 North America som utvecklar projekt inom
offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial
Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer.
Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600
medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder
kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Pamela Monastra, Senior Director SE Communications,
Skanska USA, tel + 1 404 946 7533
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Direktlinje för media, tel 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. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar
Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har

idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och
Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

