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Skanska bygger World Trade Center-projekt i New York
för USD 434 miljoner, ca 3,1 miljarder kronor
Skanska har i ett joint venture med Granite Construction fått uppdraget
att bygga den nya pendeltågstationen PATH vid World Trade Center i
New York. Kontraktssumman uppgår totalt till USD 542 miljoner, varav
Skanska har 80 procent motsvarande USD 434 miljoner, ca 3,1
miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för det första
kvartalet. Kund är Port Authority of New York and New Jersey.
PATH är pendeltågen som förbinder New Jersey med nedre
Manhattan. Skanska-konsortiet ska ansvara för alla platsgjutna
betongkonstruktioner till den nya stationens plattformar under och
väster om New York City Transits (NYCT) tunnelbanestation för linje 1.
För stålstomme och betongelement har ett annat företag kontrakterats.
Stationens betongtak kommer samtidigt att utgöra den öppna platsen i
anslutning till WTC Memorial. Ett av PATH-stationens våningsplan ska
också ansluta till en planerad transithall för tunnelbanan.
– Uppförandet av den nya PATH-stationen är ett betydande inslag i
återuppbyggnaden av World Trade Center-området, säger Mike
McNally, vice VD Skanska AB och inom koncernledningen ansvarig för
de amerikanska verksamheterna. Vi bidrar med vår expertis inom
såväl hus- som tungt anläggningsbyggande till detta projekt som blir
en av de viktigaste knutpunkterna i New York.
WTC-stationen är en av de mest frekventerade inom PATH-systemet.
Trafiken ska upprätthållas under hela byggtiden vilket medför
omfattande omlokaliseringar och ombyggnader av de tre befintliga A,B
och C-plattformarna samt fem spår. Även en fjärde plattform kommer
att byggas.
I uppdraget ingår också både en öst-västlig gångtunnel och en
passage under West Street till finanskvarteren vid Wall Street. Det
tunga anläggningsbyggandet genomförs i samarbete med Granite
Construction medan Skanska utför alla installations- och
inredningsarbeten. Både Skanska USA Civil och Skanska USA
Building medverkar med 50 procent respektive 30 procent av den
totala kontraktssumman.

Arbetet inleds denna månad och ska vara färdigställt i maj 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 för företag;
Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska
Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privatsamverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar
kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i
New York och har totalt cirka 7.000 medarbetare. 2009 uppgick
intäkterna i USA till ca 44 miljarder kronor.
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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 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

