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Skanska bygger hotell och kontor i Hagastaden,
Stockholm, för 440 miljoner kronor
Skanska har i egen regi utvecklat en kombinerad hotell- och
kontorsbyggnad i Hagastaden, Stockholm. Bygguppdraget är värt cirka
440 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige
för det tredje kvartalet 2015.
Den nya byggnaden är belägen invid Hagaplan i Hagastaden, nära den
planerade tunnelbanestationen och i anslutning till huvudentrén för
sjukhuset Nya Karolinska Solna. Byggnaden blir 16 våningar hög med
garage under markplanet och en total bruttoyta om 16 200 kvadratmeter.
Hotellet upptar elva våningar med totalt 222 rum, restaurang och
konferenslokaler.
– Detta är ett spännande projekt. Vi ser stora behov av såväl hotellrum
som kontorsytor i denna nya stadsdel som kommer att växa fram under
kommande år, säger Joachim Holmberg, regionchef för kommersiell
projektutveckling, Skanska Sverige AB
Skanska har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Elite Hotels of Sweden för
hotelldelen.
– Det är oerhört stimulerande att Skanska har gett oss förtroendet att
tillsammans med dem skapa ett helt nytt hotell i en av Stockholms mest
expansiva stadsdelar. Elite Hotel Hagaplan kommer på ett utmärkt sätt
komplettera våra sex befintliga Stockholmshotell, säger Bicky
Chakraborty, VD och ägare av Elite Hotels.
Grundläggningsarbeten är redan påbörjade och byggnaden ska stå färdig i
november 2017.
Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet
inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000
medarbetare och intäkterna uppgick 2014 till cirka 30 miljarder kronor. I
Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och
kommersiella lokaler.
För ytterligare information, kontakta:
Johan Sahlberg, affärsutvecklingschef, Skanska Sverige,
tel 010-449 06 47
Andreas Joons, Pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje 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.

