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Skanska bygger hotell och casino i Detroit för USD 62,5
miljoner, ca 460 miljoner kronor
Skanska har fått uppdraget att leda byggandet av ett hotell och casino
i Detroit, USA. Skanskas andel av kontraktssumman uppgår till USD
62,5 miljoner, ca 460 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången
för det fjärde kvartalet. Kund är Greektown Hotel and Casino.
Uppdraget avser en utbyggnad av Greektown Casino i centrala
Detroit. Projektet omfattar ett nytt hotell som ska bli 30 våningar högt
och rymma 400 gästrum, och en ca 3.700 kvm stor utbyggnad av det
befintliga casinot. Därutöver ingår ett parkeringshus med plats för
2.800 bilar.
Den totala projektsumman uppgår till USD 188 miljoner, ca 1,4
miljarder kronor, varav Skanska har 50 procent. De återstående
delarna inkluderades i orderingången 2004 och tidigare i år.
Skanska genomför uppdraget i ett joint venture med det lokala
byggföretaget Jenkins Construction.
Projektet ska färdigställas till slutet av 2008. Casinot kommer att vara i
drift under hela byggperioden.
Greektown Casino Detroit, Michigan är ett så kallat Native American
Casino, vilket innebär att det drivs av den amerikanska
ursprungsbefolkningen. Casinot som invigdes år 2000 är öppet dygnet
runt. Före den nu aktuella utbyggnaden är casinots yta 7.000 kvm och
det rymmer 2.400 spelautomater och 80 spelbord.
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:
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Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99
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.

