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Skanska utvecklar och bygger nya lokaler vid Linné-
universitetet i Kalmar för 1,5 miljarder kronor 
 
Skanska har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Linnéuniversitet i Kalmar, 
vilket medför ett byggentreprenadkontrakt på cirka 1 miljard kronor. Därtill 
har Skanska erhållit en order gällande om- och tillbyggnad av ytterligare 
lokaler på universitetsområdet med ett ordervärde på cirka 500 miljoner 
kronor. Entreprenadkontrakten kommer att inkluderas i orderingången för 
Skanska Sverige för det första kvartalet 2016. 
 
Skanska utvecklar och uppför tre nya huskroppar med en total yta om 
43 000 kvadratmeter, inklusive underliggande garage, på den östra delen 
av universitetsområdet. En byggnad ska inrymma universitetsbiblioteket 
medan de övriga två inrymmer lärosalar, kontor och laboratoriesalar. 
 
Det andra kontraktet innebär om- och tillbyggnad av tre hus, upp till sex 
våningar höga, på västra delen av universitetsområdet med en ungefärlig 
yta på 22 000 kvadratmeter, inklusive källardel. Här ska primärt lärosalar, 
aulor och kontor inrymmas. 
 
Projektet väntas sysselsätta totalt närmare 500 personer och stort fokus 
läggs vid en hållbar byggprocess och omsorg vad gäller materialval och 
energibesparande lösningar. Målsättningen är att såväl om- och 
tillbyggnation som nyproduktion ska kunna miljöcertifieras enligt LEED.  
 
Byggstart är planerad till februari 2016 och arbetena ska vara färdiga till 
sommaren 2019 för den västra delen och till sommaren 2020 för de 
nyproducerade husen på den östra delen av universitetsområdet. 
 
Skanska Sverige är ett av Sveriges största bygg- och projektutvecklings-
företag. Verksamhet bedrivs inom hus- och anläggningsbyggande samt 
inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Affärsenheten hade 
cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2014 till cirka 30 
miljarder kronor.  
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Håkan Isfalk, regionchef, Skanska Sverige, tel 010-448 92 13 
Andreas Joons, Pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94 
Direktnummer för media, tel 010-448 88 99 
 
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com 
 
Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen 
om värdepappersmarknaden. 

 



 
Idag är Skanska 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 60 000 
medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 
uppgick till 145 miljarder kronor. 


