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Skanska investerar cirka 430 miljoner kronor i nytt
kontorsprojekt i Helsingfors
Skanska investerar EUR 46M, cirka SEK 430M, i ett nytt kontorsprojekt i
Helsingfors, Finland, med en total uthyrningsbar yta om 12 000
kvadratmeter. Byggkontraktet är värt EUR 33M, cirka 310 miljoner kronor,
vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Finland för det
tredje kvartalet 2016.
Den nya byggnaden ligger i området Lintulahti, nära havet och under två
kilometer från centrala Helsingfors. Området är lätt att nå med både
kollektivtrafik och bil. I området blandas industrihistoria med modern
stadsmiljö, där boenden, arbetsplatser och fritidsaktiviteter samtidigt är
närvarande, vilket skapar en ny typ av urban kultur. Kontorsbyggnaden är
utformad för att möta kraven från miljöcertifieringsprocessen LEED.
Byggnationen av kontorsprojektet kommer att påbörjas omedelbart och
byggnaden kommer att färdigställas under våren 2019.
Skanska Kommersiell Utveckling Norden har hittills genomfört fyra
kontorsprojekt i Finland. Det senaste färdigställda projektet är
Aviabulevardi I i Aviapolis, Vanda, nära Helsingfors flygplats.
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:
Björn Mattsson, vd, Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norge och
Finland, tel +47 92 85 16 16
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 i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

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.

