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Skanska bygger bostäder åt SGS Studentbostäder i 
Göteborg för 385 miljoner kronor 
 
Skanska har fått i uppdrag av SGS Studentbostäder att bygga 327 
studentbostäder och en förskola med sex avdelningar i centrala Göteborg. 
Uppdraget är värt cirka 385 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för 
Skanska Sverige för andra kvartalet 2019. 
  
Studentbostäderna byggs i stadsdelen Sandarna och det rör sig om sex hus, 
mellan sju och åtta våningar höga, omfattande 22 000 kvadratmeter.  
 
– Det är mycket glädjande att vi får genomföra detta byggprojekt åt SGS 
Studentbostäder. Vi har fört samtal under flera år om möjligheten att tillsammans 
skapa attraktiva studentbostäder och nu har vi landat i denna överenskommelse, 
vilket känns väldigt bra, säger Mikael Hammarfjord, distriktschef, Skanska Sverige 
AB.  
 
Efterfrågan på studentbostäder är hög i Göteborg, liksom i de flesta 
universitetsstäder. Idag saknas det cirka 7 000 studentbostäder i Göteborg. 
 
– Att nu kunna beställa byggnationen av 327 lägenheter av Skanska känns väldigt 
positivt för att uppnå vårt mål om att bygga 800 lägenheter under en femårsperiod, 
säger Magnus Bonander  Fastighetschef på SGS Studentbostäder.  
 
Byggnadsarbetena påbörjas i augusti 2019 och husen ska stå färdiga för 
inflyttning under 2022. 
 
Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen 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 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade 
drygt 15 500 anställda under 2018. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Mikael Hammarfjord, distriktschef, Skanska Sverige, tel 010-448 05 55 
Per-Anders Ericsson, regionchef, Skanska Sverige, tel 010-448 41 10 
Jakob Birkeland, presschef, Skanska AB, tel 010-449 19 57 
Direktlinje 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 vill Skanska bidra till 
ett bättre samhälle. Skanska erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla 
som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning 
år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor. 


