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Skanska bygger Orklas nya huvudkontor i Oslo, Norge, för
cirka 520 miljoner kronor
Skanska har tecknat avtal för att bygga ett nytt huvudkontor till Orkla i
Oslo, Norge. Beställare är Drammensveien 149 Nybygg, ett helägt
dotterbolag till Orkla Eiendom. Avtalet är värt NOK 530M, cirka 520
miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Norge i det
andra kvartalet 2016.
Projektet består av en kontorsbyggnad med en bruksyta på 19 500
kvadratmeter, 1 600 kvadratmeter bostäder samt ett parkeringsgarage.
Kontorets huskropp blir sju våningar hög med ett 16 våningar högt torn.
Projektet har höga miljöambitioner och ska vid färdigställandet certifieras
enligt BREEAM NOR-Excellent. Byggnaden kommer att bli väldigt
energieffektiv, bland annat tack vare egen solcellsanlänggning på taket.
Centralt beläget på Skøyen – en av Oslos viktigaste knutpunkter –
kommer projektet att ha få parkeringsplatser, men 630 cykelplatser.
Byggstart sker i oktober 2016. Kontorsdelen av projektet ska vara
färdigställd senast i oktober 2018, medan lägenheterna kommer att stå
klara for inflyttning i december 2018.
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 P Syse, kommunikationsdirektör, Skanska Norge,
tel +47 98 21 00 01
Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB,
tel +46 (0)10 449 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.

