Pressmeddelande
2022-03-31
08:00

Skanska bygger nya Fredriksborgsskolan i Borås för cirka 320
miljoner kronor
Skanska har tecknat avtal med Borås stad om att bygga den nya
Fredriksborgsskolan i Borås. Uppdraget är värt cirka 320 miljoner kronor, vilket
kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det första kvartalet 2022.
Fredriksborgsskolan kommer att utgöra entré till en planerad ny stadsdel i Borås.
Skolbyggnaden blir tre våningar hög och omfattar närmare 13 000 kvadratmeter
totalt. I skolan kommer cirka 850 elever från förskola till årskurs nio att beredas plats.
Här kommer även grundsärskola och så kallade kommunikationsklasser, för elever
med språkstörningar, att inrymmas. Skolan kompletteras med en drygt 2 000
kvadratmeter stor idrottshall.
Fredriksborgsskolan kommer att motsvara högt ställda hållbarhetskrav. I
byggnationen används Skanskas gröna betong, som har upp till halverad
klimatpåverkan jämfört med vanlig betong, och skolan utrustas med solpaneler på
taken. Därutöver används återvunnen cellplast i bottenplattan samt återbrukat tegel i
fasaden som vetter mot gatan. Energibrunnar borras för att kunna förvärma luft samt
ge kylning under den varma delen av året.
Byggstart är planerad att ske i maj i år med färdigställande till sommarlovet 2024.
Därmed ska skolan kunna tas i bruk till höstterminen 2024.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Andersson, distriktschef, Skanska Sverige AB, tel 010 448 70 53
Olle Rundgren, Media Relations Manager, Skanska AB, tel 010 448 67 94
Direktlinje för media, tel 010 448 88 99
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.
Skanska använder sin kunskap och förmåga att blicka framåt till att forma hur människor
lever, arbetar och umgås. Vi har funnits i mer än 135 år och är ett av världens största
projektutvecklings- och byggföretag med en omsättning på 148 miljarder kronor under 2021.
Skanska är verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med
våra kunder och en samlad expertis hos 30 000 medarbetare skapar vi innovativa, hållbara
lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid.

