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Skanska bygger ny akutmottagning i Oslo, Norge, för cirka NOK 1,5
miljarder, cirka 1,6 miljarder kronor
Skanska har tecknat avtal med Omsorgsbygg Oslo KF om att bygga en ny
akutmottagning i Oslo, Norge. Kontraktet är värt cirka NOK 1,5 miljarder, cirka 1,6
miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det
första kvartalet 2020.
Den nya akutmottagningen ska hålla öppet dygnet runt och tillhandahålla sjukvård och
socialtjänst för alla som bor i Oslo. Byggnaden som kommer att vara belägen på området
vid Aker sjukhus kommer bland annat att bestå av sju operationssalar, åtta rum för
röntgendiagnostik och cirka 100 platser för undersökning och behandling.
Akutmottagningen ska byggas som ett passivhus och certifieras enligt BREEAM Excellent.
Byggarbetsplatsen kommer att vara fossilfri och Skanska har som ambition, tillsammans
med byggherren Omsorgsbygg, att genomföra så mycket arbete som möjligt utan utsläpp.
Byggprojektet påbörjas i mars 2019 och planeras att vara färdigställt i mitten av 2023.
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 70 miljarder
kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 200 anställda under 2019.

För ytterligare information kontakta:
Audun Lågøyr, kommunikationsdirektör, Skanska Norge, tel +47 934 52 531
Jacob Birkeland, presschef, Skanska AB, 010 449 19 57
Direktlinje för media, tel 010 448 88 99
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.
Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i
Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre
samhälle och erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag.
Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder
kronor.

