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Skanska bygger ESS Campus i Lund för 475 miljoner
kronor
Skanska har fått i uppdrag av Skandrenting, via helägda dotterbolaget SKR
Spallation AB, att bygga ESS Campus, som består av kontor, laboratorium
och verkstäder, i Lund. Avtalet är värt cirka 475 miljoner kronor, vilket
inräknas i Skanska Sveriges orderingång för kvartal 4, 2018.
ESS Campus ligger intill den stora forskningsanläggningen European
Spallation Source (ESS) som Skanska bygger i Lund. Campus-området
omfattar totalt cirka 40 000 kvadratmeter markyta där tre byggnader med en
bruttoyta på 20 000 kvadratmeter ska uppföras. Skanska har tillsammans
med ESS under året arbetat med förberedelser för projektet som nu kommer
att byggstartas i december. De färdiga byggnaderna kommer ESS att hyra
av SKR Spallation AB.
– ESS Campus blir anläggningens ansikte utåt och vi ser fram emot att
fullborda arbetet med denna viktiga anläggning för Lund. Vi bygger för
framtiden med högt ställda hållbarhetsmål. Målet är att miljöcertifiera
kontorsbyggnaden enligt BREEAM, nivå Outstanding, vilket är den högsta
nivån, säger Jörgen Christiansson, distriktschef Skanska Sverige.
ESS är en sameuropeisk forskningsanläggning som kommer att användas
inom en rad forskningsområden, bland annat miljö, medicin, mat och
material. Anläggningen är en så kallad neutronkälla där forskare från hela
världen ska kunna studera framtidens material för att förstå hur de är
uppbyggda och fungerar.
– ESS Campus är en del av Sveriges kanske mest intressanta
forskningsprojekt genom tiderna. Vi är därför mycket stolta och glada att få
vara en del av denna unika händelse. Vi har också historiskt goda
erfarenheter av Skanska och ser fram emot ett gott samarbete framöver,
säger Johannes Nyberg, vd Skandrenting.
ESS Campus ska stå färdigt vid utgången av 2020.
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Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet
inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I
Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 40 miljarder
kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2017 cirka 2 300 nya hem.

