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Skanska bygger kontorshus i Helsingborg för cirka 350
miljoner kronor
Skanska har tecknat avtal med Wihlborgs Fastigheter AB om att bygga ett
nytt kontorshus, Prisma, vid centralstationen i Helsingborg. Kontraktet är
värt cirka 350 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången
för Sverige för det första kvartalet 2019.
Kontorshuset blir mellan sex och åtta våningar högt och kommer att ha en
total yta om 13 000 kvadratmeter. Det byggs strategiskt på Oceanpiren intill
Helsingborgs centralstation och Knutpunkten.
– Efter att ha arbetat en tid med Wihlborgs med utvecklingen av Prisma
känns det nu väldigt kul att ha kommit igång med bygget. Prisma blir en ny
referenspunkt i Helsingborg med en fasad som lever upp till vad namnet
utlovar, säger Jörgen Christianson, distriktschef, Skanska Sverige.
Prisma byggs för att motsvara högt ställda hållbarhetskrav och
målsättningen är att söka certifiering enligt Miljöbyggnad, guldnivå.
Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för byggnader som tittar på energi,
innemiljö och materialval utifrån svenska byggregler och byggpraxis.
Byggnadsarbetena är påbörjade och huset ska stå klart före utgången av
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 erbjuder också tjänster inom offentlig-privat
samverkan. Skanska omsatte cirka 65 miljarder kronor i sin nordiska
verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2017.

För ytterligare information kontakta:
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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 40 000
medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

