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Skanska renoverar Kulturhuset och Stadsteatern i
Stockholm för cirka 550 miljoner kronor
Skanska har tecknat avtal med Stockholms stad om att renovera
Kulturhuset och Stadsteatern i centrala Stockholm. Kontraktet är värt cirka
550 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas orderingången för Sverige
för det första kvartalet 2019.
Skanskas uppdrag innefattar renovering, förbättring av inomhusmiljö samt
nya tekniska installationer i byggnaderna. Uppdraget utgör andra fasen i ett
samarbete som inleddes under hösten 2018 med förberedande arbeten
samt fastställande av tidplan och riktkostnad för projektet.
– Vi är glada över förtroendet att, tillsammans med Stockholms stad och
Fastighetskontoret, få vara med och modernisera Kulturhuset och
Stadsteatern. Den nära samverkan som har byggts upp under den
inledande fasen kommer att vara ett framgångsrecept för renoveringen av
denna kulturella mötesplats, säger Bengt Staaff, regionchef, Skanska
Sverige.
Renoveringen utförs med högt ställda hållbarhetskrav och målsättningen är
att söka certifiering enligt Breeam, nivå Good. Miljöcertifieringssystemet
Breeam tar ett helhetsgrepp på en byggnads miljöprestanda.
– Skanska har erfarenheten och kompetensen som krävs för att arbeta med
komplicerade installationer i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vi ser
fram emot att samarbeta med Skanska i detta tekniskt svåra projekt, säger
Håkan Falk, tf fastighetsdirektör, Stockholms stad.
Renoveringsarbetena inleds inom kort och målsättningen är att Kulturhuset
och Stadsteatern ska stå färdigrenoverade till sommaren 2020.
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:
Bengt Staaff, regionchef, Skanska Sverige, tel: 010 448 12 33
Patric Elmén, tf presschef, Skanska AB, tel: 010 449 31 34
Direktnummer för media, tel 010 448 88 99
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på
utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. 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 cirka 38 000
medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

