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Skanska är med och bygger nya Yankee Stadium i New
York – får två kontrakt som uppgår till totalt USD 81
miljoner, ca 607 miljoner kronor
Skanska har fått två kontrakt för den nya Yankee Stadium som ska
byggas i Bronx, New York. Det första uppdraget gäller att leverera och
bygga stålstommen. Kontraktet uppgår till USD 65 miljoner, ca 487
miljoner kronor. Skanska har även fått pålningsuppdraget som uppgår
till USD 16 miljoner, ca 120 miljoner kronor. Båda kontrakten
inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är Turner
Construction som är byggledare för The New York Yankees
Partnership.
I Skanskas uppdrag ingår inköp, leverans och montering av
stålstomme och ståldäckning samt därefter även montering av de
prefabricerade betongelementen. Det handlar om totalt ca 13.000 ton
stål och ca 1.700 betongelement.
Stålarbetet inleds 2007 och New Yankee Stadium ska vara klar till
säsongsstarten 2009. Under ett separat kontrakt utför Skanska sedan
tidigare även pålningsarbetet för den nya arenan. Detta kontrakt
uppgår till ca USD 16 miljoner, ca 120 miljoner kronor. Pålningen
beräknas vara klar inom fem månader.
Den nya Yankee Stadium byggs intill den befintliga arenan från 1923.
Arenan som är basebollaget New York Yankees hemmaplan
renoverades av Skanska 1970.
Exteriört kommer den nya arenan att återskapa den gamla stadions
karakteristiska fasader. Nya Yankee Stadium kommer att rymma
51.000 åskådare, något färre än den gamla, men med förbättrad
komfort.
I USA har Skanska på senare år byggt en rad stora arenor, t ex
Reliant Stadium i Houston, Texas, Gillette Stadium i Boston
Massachusetts, Philips Arena och Olympiastadion, numera Turner

Field, i Atlanta, Georgia, förutom ett stort antal arenor vid amerikanska
universitet.
Projekten genomförs av Skanska USA Civil som är inriktat på
byggande av infrastrukturanläggningar såsom motorvägar, broar,
energi samt anläggningar för kollektivtrafik, vatten och vattenrening.
Bolaget med verksamhet i östra USA, Colorado och Kalifornien har ca
4.000 anställda.

För ytterligare information, kontakta:
Per-Lennart Berg, biträdande presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 99
Karen Diemer, informationschef, Skanska USA Civil,
tel +1 718 746 2785
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

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 54.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2005 uppgick till 125 miljarder kronor.

