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Skanska får det tredje kontraktet på knutpunkt i New
York för USD 120 miljoner, ca 840 miljoner kronor
Skanska har fått ännu ett uppdrag för utbyggnaden av Fulton Street
Transit Center på nedre Manhattan i New York. Kontraktssumman
uppgår till USD 120 miljoner, ca 840 miljoner kronor, vilket inkluderas i
ordersumman för det tredje kvartalet. Kund är New York City Transit
Authority.
Det nya kontraktet avser gångbroar, plattformar och tre nya entréer vid
tunnelbanestationen Fulton-Broadway-Nassau Street. I projektet ingår
även vissa rivningsarbeten och alla typer av installationer. Efter
avslutat underjordsarbete ska även gatunivån restaureras.
Arbetet inleds omgående och ska vara slutfört i början av 2013. För att
minimera störningar i trafiken kommer arbetet att utföras nattetid och
under helger.
Fulton Street Transit Center är en planerad knutpunkt för ett flertal
tunnelbanelinjer inom Ground Zero-området. Skanska är redan på
plats och utför grundarbeten enligt ett tidigare kontrakt som uppgår till
USD 70 miljoner. Vid samma knutpunkt avslutade Skanska 2008
byggandet av nya gångbroar vid Dey street.
Skanska USA Civil är inriktat på byggande av trafikinfrastruktur och
anläggningar för energi, vatten och vattenrening. Affärsenheten med
verksamhet i östra USA, Colorado och Kalifornien har ca 4.200
medarbetare. Skanska USA Civils intäkter uppgick 2008 till ca 11,5
miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Karen Diemer, informationschef, Skanska USA Civil,
tel +1 718 746 2785
Peter Gimbe, Press Officer, Skanska AB, tel +46 10-448 88 38
Direct line for media: tel +46 10-448 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.

