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Skanska bygger studentboende i San Francisco, USA, för
USD 170M, cirka 1,5 miljarder kronor
Skanska har tecknat avtal med University of California, San Francisco
(UCSF) för att bygga två bostadshus för studenter i San Francisco, USA.
Kontraktet är värt USD 170M, cirka 1,5 miljarder kronor, vilket kommer att
inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2017.
Projektet i stadsdelen Mission Bay kommer att bestå av 36 200
kvadratmeter som omfattar knappt 600 bostadsenheter som rymmer upp
till 810 läkarstudenter och praktikanter. En av byggnaderna kommer att bli
sex våningar hög, inklusive ett plan med parkering ovan mark. Den andra
byggnaden blir sex våningar samt ett garageplan under mark.
Projektet är en del av UCSF:s satsning på att skapa nya studentbostäder
med en lägre kostnad än rådande marknadshyra, som både bidrar till
universitetets mer förmånliga bostadsalternativ och samtidigt minskar
beroendet av San Franciscos allmänna hyresmarknad.
Konstruktionen pågår och projektet kommer att slutföras i tid för skolåret
2019-2010.
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:
Jay Weisberger, Communications, Skanska USA, tel: +1 206 494 5469
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.

