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Skanska konverterar Farley Post Office Building till nytt 
transportnav i New York, USA, för cirka 11 miljarder kronor 
 
Skanska har tecknat avtal med Empire State Development Corporation 
(ESD) och projektutvecklingsbolagen Related Companies och Vornado 
Realty Trust för att restaurera och förbättra den historiska byggnaden 
James A. Farley Post Office i New York City, USA. Kontraktet är värt USD 
1,26 miljarder, cirka 11 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i 
orderingången för USA för det andra kvartalet 2017. 
 
Den renoverade byggnaden kommer att omfatta den nya 24 000 
kvadratmeter (255 000 kvadratfot) stora Moynihan Train Hall, en dramatisk 
omvandling av det sekelgamla sorteringsrummet för US Postal Service. Ett 
nytt glastak, liksom hiss och rulltrappor till alla plattformar, kommer att 
byggas, vilket kommer tågstationen att förbättra tillgängligheten för Penn 
Stations uppskattningsvis 650 000 dagliga järnvägsresenärer. 
 
Den övergripande renoveringen av Farley Building omfattar 120 000 
kvadratmeter transit, detaljhandel och kontorsytor och omfattar all 
förbättring av strukturer, arkitektur, mekanik, elektronik och VVS, rivning 
av befintliga strukturella och arkitektoniska element samt reducering av 
asbest och bly. En restaurering av hela byggnadens historiska exteriör och 
det intilliggande annexet ingår också i uppdraget. 
 
– Skanska är glada över att få fördjupa vårt långa samarbete med 
delstaten New York om att modernisera och bygga ut 
transportinfrastrukturen. Vi är också stolta över att få samarbeta med 
Related and Vornado. Vår expertis inom anläggnings- och husbyggande 
tillsammans med deras projektutvecklingsteam i världsklass gör oss redo 
att möta denna unika utmaning, säger Anders Danielsson, vd, Skanska 
USA. 
 
Arbetet pågår och färdigställandet är planerat till december 2020.  
 
Projektet utgör den andra fasen av Skanskas pågående arbete för ESD 
och staten New York för att införliva Farley Building med den närliggande 
Pennsylvania (Penn) Station och skapa Penn-Farley - ett toppmodernt 
transportcentrum för järnväg. I juni 2017 slutförde Skanska den första 
stora fasen i arbetet med att skapa ett enhetligt Penn-Farley-komplex, en 
utbyggnad och renovering av Pennsylvania Station West End Concourse - 
som går från 33:e gatan till 31a gatan under 8th Avenue på Manhattan. 
 

 



Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, 
specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och 
utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska erbjuder 
även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska USA omsatte 59 
miljarder kronor 2016 och hade cirka 9 300 anställda i sin verksamhet. 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Michael Iacovella, Communications, Skanska USA, tel +1 (917) 438 33 77 
Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94 
Direktlinje för media, tel 010 448 88 99 

 
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com 
 
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på 
utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och USA. Med stöd av globala trender 
i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder 
Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, 
vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag 
cirka 41 000 medarbetare. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor. 


