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Skanska bygger skollokaler i New Hampshire, USA, för USD 
44 M, cirka 360 miljoner kronor 
 
Skanska har tecknat avtal med University of Engineering, Technology and 
Aeronautics University of Southern New Hampshire om att bygga en ny 
byggnad på deras campus i New Hampshire, USA. Kontraktet är värt USD 
44 M, cirka 360 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i 
orderingången för USA för det första kvartalet 2018. 
 
Den nya skolbyggnaden kommer att ligga på den västra sidan av SNHU:s 
North River Road campus. Det kommer att innehålla kreativa arbetsplatser 
för studenter, flexibla klassrum, laboratorieutrymmen, ett café samt 
utrymmen för att använda 2D/3D-utrustning, materiallära och robotteknik. 
För att rymma den nya byggnaden på området kommer Skanska också att 
riva två utdaterade byggnader med sovsalar. 
 
Projektet förväntas få LEED Silver certifiering (Leadership in Energy and 
Environmental Design). 
 
Konstruktionen pågår och ska vara slutförd under hösten 2019. 
 
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. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Michael Iacovella, kommunikatör, Skanska USA, tel +1 917 438 33 77 
Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel +46 (0)10 449 04 94 
Direktnummer för media, tel +46 (0)10 448 88 99 
 
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. 


