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Skanska bygger ny entré till Pennsylvania Station i New
York, USA, för cirka 1,1 miljarder kronor
Skanska har tecknat avtal med Vornado Realty Trust om att bygga
ytterligare en entré till New Yorks historiska Pennsylvania Station (Penn
Station). Kontraktet är värt USD 119 M, cirka 1,1 miljarder kronor, vilket
inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2019.
Den nya östra entrén som ligger på hörnet av 33:e gatan och Sjunde
Avenyn kommer att omfatta fyra våningar, ett glastak som spänner över
nya rulltrappor, en trappa och en hiss som förbinder passagerare till Long
Island Rail Road (LIRR) samt gångar till tunnelbanan. Skanskas kontrakt
inkluderar också arbeten på gatunivå för att utforma den nya ingången.
Denna entré utgör en viktig förändring när det gäller att modernisera Penn
Station till ett pulserande resecentrum.
Sedan 2017 har Skanska arbetat för att genomföra en omvandling av
James A. Farley Post Office Building till Moynihan Train Hall. 2016 slutförde
Skanska expansionen av Penn Station West End, som kommer att ansluta
till den nya tåghallen när byggnaden är klar. Tillsammans kommer dessa
två projekt att förbättra Penn Stationens trängsel och förbättra
passagerarupplevelsen för de 650 000 personer som pendlar dagligen.
Arbetet pågår och beräknas pågå under 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 USA
omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9 000 anställda i sin
verksamhet.
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Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader
i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till
ett bättre samhälle. Skanska erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla
som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning
år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

