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Skanska bygger sjukhus i Michigan för USD 56 miljoner,
ca 340 miljoner kronor
Skanska har fått ett design/build-uppdrag att utforma och leda
utbyggnaden av Walter Beaumont Hospital i Troy, Michigan. Skanskas
kontrakt är värt USD 56 miljoner, motsvarande 340 miljoner kronor,
som inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är Walter
Beaumont Hospital.
Detta projekt genomförs i ett joint venture tillsammans med Barton
Malow, där Skanskas andel uppgår till 51 procent. Arbetet inleddes i
juni 2007 och beräknas vara slutfört i oktober 2010. Hittills utförda
arbeten har sedan tidigare inkluderats i Skanskas orderingång.
Sjukhusprojektet genomförs i flera faser och omfattar totalt 51.800
kvm. Det inkluderar bl.a. en 20.700 kvm stor akutmottagning, en
ambulerande hälsocentral, en utbyggnad av sjukhusets västra flygel,
lastningsdocka och kraftstation, en 500 kvm stor tillbyggnad samt en
bro som länkar samman det existerande campusområdet med den
nya ambulerande hälsocentralen på sjukhusets östra sida.
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 4.000 medarbetare. 2007 uppgick
intäkterna till ca 27 miljarder kronor.
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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 60.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2007 uppgick till 139 miljarder kronor.

