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Skanska bygger ut flygterminal i Boston, USA, för USD
48 miljoner, ca 375 miljon kronor
Skanska har fått uppdraget att bygga ut och uppgradera Logan
International Airport i Boston, USA. Kontraktsumman uppgår till USD
48 miljoner, ca 375 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången
för det andra kvartalet.
Kund är Massachusetts Port Authority, Massport, som utvecklar och
driver flygplatser, hamnar och övrig transportinfrastruktur i
Massachusetts and New England.
Projektet avser en ombyggnad av bagagehanteringssystem och
incheckningshall i Terminal C. En ny anslutning byggs för att kopplas
ihop med en planerad framtida utbyggand. Dessutom ska terminalens
ventilationssystem bytas vilket även inkluderar byte av tak, sprinklers,
belysning samt el- och telenät.
I Skanskas uppdrag ingår även produktionsförberedande arbetet som
planering, kostnadskalkyl, logistik och inköp.
Arbetet på plats inleds omgående och ska slutföras på 18 månader.
Terminalen kommer att vara i drift under hela byggtiden.
Byggledningsuppdraget genomförs av Skanska USA Buildings kontor i
Boston, Massachusettes. 2008 byggde Skanska ut Terminal A som
blev den första flygtermianl att uppnå certifiering enligt
detinternationella miljösystemet LEED. Skanska har även byggt om
Nantucket Memorial Airport, den första flygplats i USA som utnyttjar
bergvärme.
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 som utvecklar projekt inom offentlig-privatsamverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar
kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i

New York och har totalt cirka 7.000 medarbetare. 2009 uppgick
intäkterna i USA till ca 44 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Per-Lennart Berg, talesperson, Skanska, tel 010-448 88 28
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. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar
Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har
idag 53.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och
Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

