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Skanska bygger skola i Malmö för cirka 400 miljoner kronor
Skanska har tecknat avtal med Stadsfastigheter i Malmö om att bygga en ny
gymnasieskola i Malmö. Uppdraget är värt cirka 400 miljoner kronor, vilket kommer att
inkluderas i orderingången för Sverige för det tredje kvartalet 2021.
Den nya gymnasieskolan i kvarteret Makrillen, Citadellsfogen, byggs i fyra våningar och
får en total yta på närmare 15 000 kvadratmeter. Nybyggnationen innefattar skollokaler,
matsal och café. Gymnasieskolan blir den första på många år som byggs i staden och får
en kapacitet att ta emot 1 200 elever.
Skanska och Stadsfastigheter i Malmö har samarbetat under projekteringen och utrett
funktioner och moment, från stadsbyggnadsfrågor och gestaltning ner till specifika
funktioner. Därmed har miljöaspekter, estetik och funktionskrav genomlysts och
kostnadseffektiva lösningar kunnat tas fram utan att ge avkall på hög kvalitet.
Byggnadsarbetet startar i oktober 2021 och skolan beräknas kunna tas i drift till
höstterminen 2024.
Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Norden, med
verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland
samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader.
Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 66 miljarder
kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 14 800 anställda under 2020.

För ytterligare information kontakta:
Helén Larsson Riis, distriktschef, Skanska Sverige, tel 010 448 34 39
Olle Rundgren, Media Relations Manager, Skanska AB, tel 010 448 67 94
Direktnummer för media, tel 010 448 88 99
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.
Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i
Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar bidrar Skanska till ett bättre
samhälle genom att erbjuda innovativa och hållbara lösningar. Koncernen har cirka 32 500
medarbetare och omsättningen under 2020 uppgick till 159 miljarder kronor.

