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Skanska utvecklar och bygger Uppsala Entré – investerar
cirka 300 miljoner kronor
Skanska startar nu byggandet av Uppsala Entré som ska bli en ny
mötesplats med kontor och butiker mitt i staden. Skanskas investering
uppgår till cirka 300 miljoner kronor.
Uppsala Entré kommer att omfatta totalt 12.500 kvm, varav 9.000 kvm
kontor och 3 500 kvm butiker. Långa hyreskontrakt har tecknats med
bland annat Uppsala kommun, som kommer att hyra 7.200 kvm av
kontorsdelen och Coop för en större butikslokal.
Projektet utvecklas och byggs av Skanska Sverige. Byggarbetet på plats
inleds omgående och Uppsala Entré ska vara klart för inflyttning våren
2012.
Kontorshuset utformas och byggs med sikte på att certifieras enligt det
internationella miljöcertifieringssystemet LEED på Guld-nivå.
Energianvändningen ska bli minst 25 procent lägre än Boverkets normer,
vilket är kravet för en märkning enligt EU GreenBuilding.
I en senare del av Uppsala Entré planerar Skanska Bostadsutveckling
Norden att uppföra ett bostadsprojekt med 96 lägenheter.
Skanska genomför arbetet utifrån konceptet Grön Arbetsplats som är
Skanska Sveriges egen miljömärkning av byggarbetsplatser. Ambitionen
är att reducera energianvändningen för bland annat belysning och
uppvärmning. Dessutom ställs miljökrav på fordon och kemiska produkter.
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom husoch anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella
lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för
byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor.
Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya
hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

För ytterligare information, kontakta:
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Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden.
Skanska är 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 53.000
medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika.
Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

