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Skanska lägger grund till knutpunkt i New York för USD
70 miljoner, ca 560 miljoner kronor
Skanska har fått uppdraget att utföra grundläggningen till Fulton Street
Transit Center på nedre Manhattan i New York. Kontraktssumman
uppgår till USD 70 miljoner, ca 560 miljoner kronor, vilket inkluderas i
ordersumman för det fjärde kvartalet. Kund är New York City Transit
Authority.
Fulton Street Transit Center är en planerad knutpunkt för ett flertal
tunnelbanelinjer inom Ground Zero-området. Skanska ska ansvara för
grundarbetena till det nya trafikcentret.
Projektet gäller grundläggningen från 16 meters djup och upp till
gatunivån. I uppdraget ingår rivning av befintliga källarvåningar på
platsen samt förstärkningsarbete av några av de intilliggande
husgrunderna. Omfattande schaktnings-, pålnings- och gjutarbeten
kommer att krävas.
Arbetet inleds omgående och ska slutföras på ca 20 månader.
Skanska avslutade i höst projektet Dey Street Concourse som är ett
underjordiskt system för att länka samman Fulton Street Transit
Center med ett antal tunnelbanelinjer i området samt
pendeltågstationen PATH. Skanska medverkar för närvarande även i
utbyggnaden av PATH. Samtliga projekt ingår i
återuppbyggnadsprogrammet för World Trade Center-området på
nedre Manhattan.
Skanska USA Civil är inriktat på byggande av trafikinfrastruktur och
anläggningar för energi, vatten och vattenrening. Affärsenheten med
verksamhet i östra USA, Colorado och Kalifornien har ca 4.500
medarbetare. Skanska USA Civils intäkter uppgick 2007 till ca 10,8
miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Karen Diemer, informationschef, Skanska USA Civil,
tel +1 718 746 2785
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99
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. Koncernen har idag 60.000 medarbetare på utvalda
hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2007 uppgick
till 139 miljarder kronor.

