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Skanska investerar cirka 372 miljoner kronor i
kontorsprojektet Stone34 i Seattle, USA
Skanska USA Commercial Development investerar USD 51 M, cirka
372 miljoner kronor, i projektet Stone34 i centrala Seattle, USA.
Byggnaden kommer att rymma både kontor och butiker.
Byggnaden omfattar cirka 12 000 kvadratmeter kontors- och butiksyta
i fem våningar. Brooks Sports Inc kommer att hyra cirka 11 000
kvadratmeter för sitt nya globala huvudkvarter. Byggnaden har
utformats så att det finns omkring 800 kvadratmeter gågator utomhus.
Projektet har LEED-certifierats på högsta nivån, Platinum, och
innehåller bland annat utrustning för att se energianvändningen i
realtid, hydroniska kyl- och värmesystem samt avskiljning och
återanvändning av dagvatten. Byggnaden har dessutom utformats för
utnyttja dagsljuset maximalt och minska uppvärmningskostnaderna
under sommaren.
Byggandet startar innan slutet av 2012 och beräknas vara klart i mitten
av 2014.
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 som utvecklar projekt inom offentlig-privatsamverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar
kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i
New York och har totalt cirka 9 400 medarbetare. 2011 uppgick
intäkterna i USA till cirka 31,3 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Jessica Murray, Senior Director, Communications, Skanska USA,
tel +1 404 946-7468
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
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.

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och
byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska 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 53 000 medarbetare på
utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011
uppgick till 123 miljarder kronor.

