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Skanska bygger universitetsbibliotek i USA för USD 87
miljoner, ca 610 miljoner kronor
Skanska har fått uppdraget att bygga ett nytt bibliotek vid ett
universitet i Raleigh, North Carolina, USA. Kontraktssumman uppgår
till USD 87 miljoner, ca 610 miljoner kronor, vilket inkluderas i
orderingången för det tredje kvartalet.
Kund är ett av de större universiteten och en av Skanskas
återkommande kunder inom sektorn för högre utbildning.
Projektet omfattar en ca 20.500 kvm stor biblioteksbyggnad som
utformas för att uppfylla kraven för att certifieras på silver-nivå enligt
det internationella miljöklassningssystemet LEED ® (Leadership in
Energy and Design).
Biblioteket kommer att få ett automatiskt system för att söka och
hämta böcker. Byggnaden ska bilda en länk mellan campus och
stadens planerade nya centrum.
I Skanskas uppdrag ingår även en parkeringsanläggning för 500 bilar
samt ledningsarbeten för framtida byggnader i området.
Arbetet påbörjas i höst och ska vara slutfört i juli 2012.
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. Affärsenheten är
baserat i Parsippany, New Jersey, och har ca 3.500 medarbetare.
2008 uppgick intäkterna till ca 30,3 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Tom Crane, Senior Vice President Communication,
Skanska USA Building, tel +1 973 753 3450
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 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. Koncernen har idag 55.000 medarbetare på utvalda
hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2008 uppgick
till 144 miljarder kronor.

