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Skanska ersätter hissar på tunnelbanestationer i New York, 
USA, för USD 62 M, cirka 520 miljoner kronor 
 
Skanska har tecknat avtal med Metropolitan Transportation Authority (MTA) 
om att ersätta 12 hissar på uppdrag av New York City Transit Authority i 
New York, USA. Kontraktet är värt USD 62 M, cirka 520 miljoner kronor, 
vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 
2018.  
 
Skanska kommer att ersätta fyra hissar i var och en av tre stationer längs 
tunnelbanelinjen Broadway 7th Avenue – 168th Street, 181st Street och 
191st Street, liksom befintlig infrastruktur. Som en del av uppgraderingen 
kommer Skanska också att utföra reparationer på befintliga hisschakt och 
installera ytterligare hissdörrar på 181st Street Station. 
 
Projektet ska öka tillförlitligheten i det nästan 100 år gamla hissystemet 
som Skanska ersätter, vilket innebär en betydande förbättring för MTA:s 
kunder. Två av de stationer som kommer att uppgraderas – 168th Street 
och 181st Street – ingår i National Register of Historic Places. Skanska 
kommer att vidta åtgärder för att bevara alla ursprungliga delar av dessa 
historiska stationer. Uppgraderingarna kommer att utföras en station i taget 
för att minimera störningar för MTA:s passagerare. 
 
Arbetet inleddes under våren 2018 och fortsätter över våren 2022. 
 
Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, 
specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster 
inom offentlig-privat samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i 
utvalda städer. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och har 
cirka 9 500 anställda. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Michael Iacovella, kommunikatör, Skanska USA, tel +1 917 438 33 77 
Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel +46 (0)10 449 04 94 
Direktnummer för media, tel +46 (0)10 448 88 99 
 
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com. 



  
  
 

 

  

 
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på 
utvalda hemmamarknader i Norden, 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 cirka 40 000 
medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor. 


