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Skanska investerar 1,3 miljarder kronor i kontorshuset
Solna United
Skanska investerar 1,3 miljarder kronor i kontorshuset Solna United (kv
Tygeln 2) intill Solna station, strax norr om Stockholm. Bygguppdraget har
tilldelats Skanska Sverige och är värt 1 miljard kronor, vilket inkluderas i
orderingången för Skanska Sverige i det andra kvartalet 2016.
Solna United blir ett modernt kontorshus med tio våningar och garage i
källarplan. Byggnaden är cirka 33 000 kvadratmeter och utöver
kontorslokaler planeras för ett levande entréplan med restaurang, café och
mötesplatser. Därtill anläggs en takterrass med så kallade pods, små
inglasade rum, för arbete, möten och inspiration.
Byggnadsarbetet är påbörjat och innefattar rivning av befintlig
kontorsbyggnad på platsen. Solna United ska vara färdigt för inflyttning till
sommaren 2019.
Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar
fastighetsprojekt inom kontor, logistik och hyresbostäder.
Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i
Sverige, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Utvecklingen av
logistikfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige och hyresbostäder
i Köpenhamn.

För ytterligare information, kontakta:
Caroline Arehult, vd, Skanska Fastigheter Stockholm AB,
tel 010-448 44 65
Bengt Staaff, regionchef, Skanska Sverige AB,
tel 010-448 12 33
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 ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden
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.

