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Skanska startar nytt grönt kontorsprojekt i Houston,
USA – investerar cirka 550 miljoner kronor
Skanska kommer att utveckla och konstruera en kontorsbyggnad i
Houston, USA. Den totala investeringen blir USD 86 miljoner, cirka
550 miljoner kronor.
Kontorsbyggnaden på 3009 Post Oak Boulevard kommer att ligga i
området kring Houstons Uptown galleria. Byggnaden kommer att ha
28 000 kvadratmeters yta i tjugo våningar, varav tolv våningar kommer
att vara kontorsyta ovanpå ett åtta våningar parkeringsgarage. 3009
Post Oak Boulevard är enligt det internationella miljösystemet LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) för-certifierat på
den högsta nivån, Platinum. Byggnaden kommer bland annat förses
med flera funktioner för att maximera energieffektiviseringen, system
för att styra belysningen och regnvattenmagasinering.
Arbetet påbörjas omedelbart och utförs av Skanska USA Building.
Byggnaden beräknas vara färdigställd under tredje kvartalet 2013.
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 7 400 medarbetare. 2010 uppgick
intäkterna i USA till cirka 34 miljarder kronor.
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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 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och
Latinamerika. Omsättningen år 2010 uppgick till 122 miljarder kronor.

