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Skanska får tilläggsorder vid miljöprojekt i New York för
USD 89 miljoner, ca 610 miljoner kronor
Skanska har fått ännu ett uppdrag vid uppgraderingen av vattenreningsanläggningen Newtown Creek i New York. Kontraktssumman
uppgår till USD 89 miljoner, ca 610 miljoner kronor, vilket inkluderas i
orderingången för det fjärde kvartalet. Kund är New Yorks
miljömyndighet, New York City Department of Environmental
Protection.
Uppdraget gäller grundarbeten för en ny anläggning för restprodukter
och rivning av en befintlig anläggning. Projektet är en del av en större
uppgradering för att möta federala och delstatliga miljökrav.
Projektet omfattar rivning av ett antal större betongkonstruktioner som
sedimenteringsbassänger, samt omläggning av 670 m rörledningar
och övriga installationer. Rivningen omfattar ca 17.000 kbm betong
som ska återvinnas. För den nya grundläggningen krävs schaktning av
23.000 kbm jordmassor.
Arbetet på plats inleds i januari 2008 och beräknas vara avslutat under
första kvartalet 2010.
Skanska medverkar sedan tidigare vid uppgraderingen av
vattenreningsanläggningen Newtown Creek Water Pollution Control
Plant i Greenpoint, Brooklyn. Skanskas kontrakt uppgår till USD 222
M. Skanska genomför för närvarande sju utbyggnader av
vattenanläggningar i New York-området. Bolagets hittills största USAorder avser vattenanläggningen Croton Water Filtration Plant i New
York där Skanskas kontrakt uppgår till USD 1,04 miljard.
Skanska USA Civil är inriktat på byggande av trafikinfrastruktur och
anläggningar för energi, vatten och vattenrening. Bolaget med
verksamhet i östra USA, Colorado och Kalifornien har ca 4.600
medarbetare. Skanska USA Civils intäkter uppgick 2006 till ca 9,8
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 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.

