Pressrelease
2011-04-04
Kl 8:30

Skanska vinner uppdrag att bygga ut spårväg i Los
Angeles för 2,4 miljarder kronor
Skanska har vunnit kontraktet att bygga ut spårvägssystemet i Los
Angeles-området i Kalifornien. Kund är Los Angeles County
Metropolitan Transportation Authority (METRO). Skanskas andel av
kontraktet är värt 382,9 miljoner dollar, motsvarande cirka 2,4 miljarder
kronor, och kommer att inkluderas i orderingången för affärsenheten
Skanska USA Civil i det första kvartalet.
Det nya kontraktet är Skanskas första kollektivtrafikprojekt i södra
Kalifornien och bolagets största projekt hittills på USA:s västkust.
– Skanska har en historik av högkvalitativa projekt i Kalifornien och ett
mycket gott rykte som byggare av kollektivtrafikprojekt i östra USA.
Det här projektet kombinerar båda delarna och blir vårt största projekt
hittills på västkusten. Det är ett tydligt bevis för vår ambition och
förmåga att expandera i den här delen av landet, säger Mike McNally,
vice VD i Skanska och ansvarig i koncernledningen för den
amerikanska verksamheten.
Kontraktet omfattar design och byggnation och kommer att
genomföras i ett joint venture med Rados, där Skanskas andel är 70
procent. Parsons Brinckerhoff är underentreprenör för designarbetet.
Uppdraget omfattar ca 11 km (7 miles) utbyggnad av
spårvägssystemet Expo Line från Culver City till Santa Monica i Los
Angeles-området. Bygget börjar under våren och väntas slutföras
under mitten av 2015. Arbetena omfattar bland annat ca 22 km nya
spår, fem stationer i marknivå och två ovanför marknivå. Dessutom
omfattar projektet ca 1,6 km spårväg som kommer att gå på pelare
ovanför marken.
Skanska arbetar sedan tidigare med ett kollektivtrafikprojekt i norra
Kalifornien nära Fremont och är sedan länge etablerade som byggare
av stora vägprojekt runt om i delstaten.
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-privat-

samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar
kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i
New York och har totalt cirka 7.400 medarbetare. 2010 uppgick
intäkterna i USA till ca 34 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
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Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com
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 52.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och
Latinamerika. Omsättningen år 2010 uppgick till 122 miljarder kronor.

