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Skanska utvalt för att renovera FN:s högkvarter i New York,
förväntat ordervärde 6,9 miljarder kronor, USD 1 miljard
Skanska har blivit utvalt av Förenta Nationerna, FN, att genomföra
byggledningsuppdraget för FN:s Capital Master Plan (CMP) som
innebär renovering och uppgradering av den internationella
organisationens högkvarter i New York. Ett kontrakt för inledande
renoveringsarbeten undertecknades i New York under helgen.
Skanska planerar att genomföra projektet i etapper fram till 2014, med
ett förväntat värde av arbetena om totalt ungefär 6,9 miljarder kronor,
USD 1 miljard. Skanska och FN kommer att förhandla separata
delkontrakt för varje del av projektet och inkludera dessa i
orderingången i det kvartal som respektive kontrakt har undertecknats.
Den nu aktuella ombyggnaden och renoveringen är den största
investeringen i FN:s historia. Projektet omfattar en total ombyggnad
och renovering av FN:s högkvarter, som omfattar sex byggnader med
en total golvyta om 242.000 kvadratmeter. Den 39-våningar höga
sekretariatsbyggnaden färdigställdes 1950 och följdes av
konferensbyggnaden och generalförsamlingens byggnad som blev
klara 1951 respektive 1952. De andra byggnaderna, bland annat Dag
Hammarskjölds bibliotek, North Lawn Building och det södra annexet,
färdigställdes mellan 1961 och 1982.
Arbetena är planerade att inledas under 2007 och kommer att fortgå i
etapper till och med 2014. FN kommer att fortsätta sin ordinarie
verksamhet under hela byggtiden. En av de första etapperna kommer
att omfatta uppförandet av en temporär byggnad för att hysa
generalförsamlingen under ombyggnaden.
Skanska kommer aktivt att arbeta ihop med FN:s stab för att se till att
arbetena når FN:s mål om miljövänlighet i projektet.
FN valde Skanska efter en mycket grundlig urvalsprocess. Ett antal
kriterier utvärderades, bland annat teknisk kompetens, företagets
finansiella ställning, prisnivå men också företagets engagemang för
hållbar utveckling, globala inköp och medverkan i UN Global Compact,
där Skanska deltagit sedan 2001.

Bakom valet av Skanska ligger också företagets internationella
bakgrund och erfarenhet, och att Skanskas team för att genomföra
FN-projektet består av medarbetare från ett flertal länder världen över.
-Vi är oerhört stolta att få arbeta ihop med FN för att hjälpa dem att
skapa ett modernt och miljövänligt högkvarter för sin ledning och sina
medarbetare. Vi är fast beslutna att arbeta i samma anda som FN.
Exempelvis består vårt projektteam av utvald personal från ett flertal
olika länder, och vi kommer också att samarbeta med internationella
leverantörer, säger Johan Karlström, vice VD i Skanska AB och
affärsenhetschef för Skanska USA Building.
För mer information om renoveringsprojektet Capital Master Plan, se
www.un.org/cmp och för information om UN Global Compact, se
www.unglobalcompact.org.

För ytterligare information, kontakta:
Agneta Ljunggren, Director Group Internal Communications, Skanska
AB, tel 070-609 00 44. Direktlinje för media: 08-753 88 99
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.
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 56.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2006 uppgick till 126 miljarder kronor.

