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Skanska får sjukhusuppdrag i Texas för USD 80
miljoner, ca 590 miljoner kronor
Skanska har fått uppdraget att leda genomförandet av ett
sjukhusbygge i San Antonio, Texas. Kontraktssumman uppgår till USD
80 miljoner, ca 590 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången
för det fjärde kvartalet.
Kunderna är Methodist Healthcare System of San Antonio och HCA
som är ett av USA:s ledande vårdföretag.
Skanska har byggledningsansvaret för projektet som omfattar
nyproduktion av en ca 30.000 kvm stor sjukhusbyggnad och en ca
9.000 kvm stor kontorsbyggnad. Sjukhuset får plats för 160 bäddar
och bl a kirurgi-, akut- och neurologimottagningar.
Projektet omfattar totalt USD 92 miljoner, ca 680 miljoner kronor, och
en mindre del av kontraktssumman har bokats tidigare när Skanska
fick uppdraget att inleda förarbetet. Byggarbetet beräknas vara slutfört
i november 2008. Projektet leds av Skanskas avdelning i Nashville,
Tennessee.
HCA är en av Skanskas största kunder inom hälsovårdsektorn. För
HCA genomför Skanska för närvarande sjukhusprojekt i fem delstater.
Det nu aktuella projektet är det fjärde för HCA i San Antonio under de
senaste två åren.
Skanska USA Building är ett ledande byggtjänsteföretag med
verksamhet i USA inom byggande, byggledning, konstruktion och
design/bygg. Bolaget assisterar även vid validering av anläggningar
för läkemedelsindustrin. Kunderna representerar ett brett spektrum av
amerikansk industri, inklusive läkemedel, hälsovård, utbildning,
elektronik, infrastruktur, sport och underhållning. Bolaget är baserat i
Parsippany, New Jersey, och har ca 3.700 medarbetare. Förra året
uppgick intäkterna till ca 30 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Tom Crane, Senior Vice President, Corporate Communications,
Skanska USA Building, tel +1 973 753 3450
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99
Denna samt tidigare releaser finns även 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.

