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Skanska bygger och renoverar veterinärmedicinsk
anläggning på universitetscampus i Texas, USA, för
cirka 605 miljoner kronor
Skanska har skrivit kontrakt med Texas A&M University (TAMU) om
att bygga ny anläggning för veterinärmedicin och biomedicin samt att
slutföra renovering och tillbyggnad av det befintliga smådjurssjukhuset
vid universitetets campus i College Station, Texas, USA. Kontraktet är
värt USD 93 M, cirka 605 miljoner kronor, vilket inkluderas i
orderingången för Skanska USA Building för andra kvartalet 2014.
Den 28 000 kvadratmeter stora byggnaden kommer bland annat att
rymma toppmoderna klassrum, lärosalar, forskningslokaler och ett
kafé. Den nya anläggningen kommer, tillsammans med utbyggnaden
av smådjurssjukhuset, skapa möjligheter för innovationer inom
undervisning och ge utrymme åt över 500 studenter.
Byggarbetena startar i juni 2014 och ska vara klara i april 2016.
Invigningen planeras i samband firandet av universitetets
veterinärmedicinska hundraårsjubileum.
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 North America som utvecklar projekt inom
offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial
Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer.
Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600
medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder
kronor.

För ytterligare information, kontakta:
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Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com
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 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och
Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

