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Skanska bygger kontors- och bostadsprojekt i Nashville,
USA, för 1,3 miljarder kronor
Skanska och OM-SE har tecknat avtal om att utöka ett existerande avtal
om att bygga kontors- och bostadsprojektet Fifth + Broadway i Nashville,
USA. Utökningen av det existerande kontraktet är värt USD 163M, cirka 1,3
miljarder kronor, vilket inkluderas i orderbokningen för USA i första kvartalet
2018.
Projektet Fifth + Broadway, som beräknas kosta totalt cirka 3 miljarder
kronor att bygga, kommer att ersätta Nashville Convention Center.
Projektet omfattar cirka 23 000 kvadratmeter butiksyta, restauranger och
underhållning, har bland annat hyrt ut yta till H&M och National Museum of
African American Music.
Det kommer även att byggas ett torn med 38 000 kvadratmeter kontorsyta
och ett torn med 380 lägenheter. Projektet omfattar även flera
parkeringsgarage och renovering av existerande konferenscenter. Som en
del av Nashvilles första satsning på så kallad ”mixed-use” kommer
hyresgäster och boenden att få direkt tillgång till shopping, restauranger,
matmarknader och en takterrass med utsikt.
Byggnationen påbörjades 2017 och beräknas vara slutfört i mars 2020.
Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA,
specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster
inom offentlig-privat samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i
utvalda städer. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och har
cirka 9 500 anställda.
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Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på
utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i
urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska
konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper
både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000
medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

