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Skanska bygger om kontorsfastighet i San Francisco, USA,
till hotell för cirka 320 miljoner kronor
Skanska har tecknat avtal med 1095 Market Street Owner om att renovera
och omvandla byggnaden 1095 Market Street i San Francisco till ett hotell.
Kontraktet är värt USD 38M, cirka 320 miljoner kronor, vilket inkluderas i
orderingången för Skanska USA Building för det första kvartalet 2016.
Projektet avser en renovering av kontorsbyggnaden från 1904. Den
befintliga åttavåningsbyggnaden på 6 700 kvadratmeter kommer att få en
helrenovering, inklusive uppgraderingar av seismiska strukturer. Dessutom
kommer en ny våning fällas in i bottenvåningen, vilket resulterar i en nio
våningar hög byggnad om 7 800 kvadratmeter. Hotellet som ska finnas i
byggnaden kommer att ha mer än 200 rum. På bottenvåningen kommer
det dessutom att finnas butiker.
Byggarbetet påbörjades under det första kvartalet 2016 och beräknas vara
avslutat under sommaren 2017.
Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling
i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building
specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på
infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America
som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA
Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda
städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000
medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Jay Weisberger, kommunikatör, Skanska USA, tel: +1 206 494 54 69
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
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. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli
kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100
medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015
uppgick till 155 miljarder kronor.

