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Skanska bygger energipositivt kontorshus i Trondheim,
Norge, för NOK 370M, cirka 390 miljoner kronor
Skanska har tecknat avtal med Entra om att bygga världens nordligaste
belägna energipositiva kontorshus i Trondheim, Norge. Avtalet är värt
NOK 370M, cirka 390 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för
Skanska Norge för det första kvartalet 2017.
Powerhouse Brattørkaia kommer att ligga på en av Trondheims mest
attraktiva tomter. Arkitektur och estetiska uttryck styrs av solen som
energikälla samt mantrat "form följer miljö." Resultatet är en helt ny
arkitektoniskt uttryck, som förhoppningsvis kommer att väcka och inspirera
innovation. Byggnaden kommer att omfatta 15 700 kvadratmeter
kontorsyta, varav Skanska kommer att hyra 2 300 kvadratmeter. I tillägg till
detta kommer 2 500 kvadratmeter parkeringsgarage byggas.
Byggnaden ska uppnå BREEAM NOR Outstanding, det högsta betyget
inom miljöcertifieringssystemet. Det kommer att bli det första nya
kontorshuset i Norge som producerar mer energi än det förbrukar och
måste enligt Powerhouse definition producera mer ren och förnybar energi
än vad som behövs för byggnation, produktion och transporter av
byggmaterial samt drift över en livscykel på 60 år och slutligen
bortskaffande. Optimalt utnyttjande av sol och havsvatten för uppvärmning
och kylning samt extremt låg energiförbrukning krävs för att möta kraven.
Skanska är totalentreprenör för projektet. Byggnationen startar i april 2017
och kontorsbyggnaden kommer att vara färdigställd i februari 2019.
Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten
har 4 000 medarbetare. Skanska Norge hade 2015 intäkter på cirka 12
miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av
bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan,
OPS.
För ytterligare information, kontakta:
Pål Syse, Kommunikationsdirektör Skanska Norge, tel +47 98 21 00 01
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 i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på
utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. 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 idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och
USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

