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Skanska bygger campusområde på City University i
New York för cirka 2,4 miljarder kronor
Skanska har fått i uppdrag att slutföra den sista fasen av
ett nytt campusområde på City University i New York.
Kontraktssumman uppgår till USD 373 miljoner, cirka 2,4 miljarder
kronor, vilket inkluderas i orderingången för USA Building tredje
kvartalet. Kund är Dormitory Authority of the State of New York, en
myndighet som finansierar och bygger offentliga institutioner inom
främst hälsovård och utbildning.
Projektet inkluderar bland annat interiör ombyggnad av omkring
37 000 kvadratmeter, bland annat en City College-byggnad om fyra
våningar, en byggnad för avancerad naturvetenskaplig forskning om
fem våningar och ett plaza-område som förbinder de båda
byggnaderna. Kontraktet inkluderar även landskapsarkitektur, ett
laboratorium, ett kontor, ett auditorium och ett lastområde.
Arbetet med projektet, som ska uppnå LEED Silver-certifiering, inleds i
oktober och beräknas vara slutfört i tid till terminsstarten hösten 2014.
Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och
projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter:
Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad; Skanska USA
Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure
Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan
samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella
fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och
har totalt cirka 7 400 medarbetare. 2010 uppgick intäkterna i USA till
cirka 34 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Beth Miller, Communications Manager, Skanska USA, tel +917 656 5883
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08.
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 2010 uppgick till 122 miljarder kronor.

