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Skanska bygger expressfiler på motorvägen I-15 i
Kalifornien, USA, för USD 146M, cirka 1,3 miljarder kronor
Skanska har i ett joint venture med Ames Construction tecknat avtal med
Riverside County Transportation Commission om att bygga expressfiler på
motorvägen I-15 i Kalifornien, USA. Det totala kontraktsvärdet är USD
244M. Skanska kommer att inkludera sin andel av kontraktet värd USD
146M, cirka 1,3 miljarder kronor, i orderingången för USA i det första
kvartalet 2017.
Projektet kommer att förbättra I-15 mellan Cajalco Road och State Route
60 i södra Kalifornien genom att addera två tullbelagda expressfiler i varje
körriktning på en sträcka om 23,5 kilometer.
En förbättring projektet för med sig är att bilförarna ska kunna köra på och
av de tullbelagda körfälten på flera platser. Dessutom ingår byggnation av
en rad ljuddämpande väggar längs med projektkorridoren samt breddning
av broar för att rymma de nya expressfilerna.
Byggarbetet inleds 2018 med förväntat färdigställande i mitten av 2020.
Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA,
specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och
utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska erbjuder
även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska USA omsatte 59
miljarder kronor 2016 och hade cirka 9 300 anställda i sin verksamhet.

För ytterligare information, kontakta:
Jay Weisberger, kommunikatör, Skanska USA, +1 206 494 54 69
Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94
Direktlinje för media, tel 010 448 88 99
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på
utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av
globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet,
erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa
uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid.
Koncernen har idag 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och
USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

