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Skanska bygger nya Portal North Bridge i New Jersey, USA, för USD
1,09 miljarder, cirka 9,4 miljarder kronor
Skanska har, i ett joint venture med Traylor Bros., Inc., tecknat avtal med NJ TRANSIT
om att bygga nya Portal North Bridge i Hudson County, New Jersey, USA. Kontraktet är
totalt värt USD 1,56 miljarder. Skanskas andel är värd USD 1,09 miljarder, cirka 9,4
miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde
kvartalet 2021.
Projektet avser att ersätta den befintliga Portal North Bridge med en ny tvåspårig fast
brostruktur som korsar Hackensack River. Den nya järnvägsbron kommer att resa sig cirka
15 meter över floden, en fördubbling av höjden på den befintliga bron, och inkluderat
påfarterna kommer den att sträcka sig över nästan fyra kilometer.
Nya Portal North Bridge kommer att byggas i anslutning till den existerande strukturen.
Projektet innefattar nedmontering och bortförsel av den befintliga bron, nya
järnvägsbroar över intilliggande vägar, stödmurar, tillfartsvägar, tillträdesplattformar för
byggprojektet, ny spårkonfiguration, kraftförsörjning och distribution samt strukturer för
kontaktledningar och kommunikationsstöd.
Byggnationen kommer att påbörjas under andra kvartalet 2022 och färdigställandet är
planerat till det tredje kvartalet 2027.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94
Direktlinje för media, tel 010 448 88 99
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.
Skanska använder sin kunskap och förmåga att blicka framåt till att forma hur människor lever,
arbetar och umgås. Vi har funnits i mer än 135 år och är ett av världens största bygg- och
projektutvecklingsföretag med en omsättning på 159 miljarder kronor under 2020. Skanska är
verksamma i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och en samlad expertis hos
över 32 000 medarbetare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som främjar hälsa och
välbefinnande bortom vår livstid. Tillsammans går vi i täten för ett bättre samhälle.

