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Skanska bygger hotell och utvecklar bostäder i Oslo för
cirka 490 miljoner kronor
Skanska har tecknat avtal med HAV Eiendom om att bygga ett hotell och
butikslokaler samt att utveckla bostäder i Bjørvika, ett av Oslos mest
attraktiva områden. Skanska Fastighetsutvecklings investering uppgår till
NOK 205M, cirka 200 miljoner kronor. Byggkontraktet uppgår till NOK
495M, cirka 490 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för
Skanska Norge i det tredje kvartalet 2016.
De två huskropparna som ska uppföras rymmer garage, källare och
teknikrum under mark samt två våningsplan över mark med kommersiella
lokaler. De sju översta våningarna kommer att rymma 253 hotellrum i den
ena byggnaden och 54 lägenheter i den andra.
HAV Eiendom utvecklar hotellet och butiksytorna medan Skanska
Fastighetsutveckling utvecklar bostäderna. Skanska Norge är
totalentreprenör för hela projektet, som har en totala bruttoarea (BTA) om
26 300 kvadratmeter.
Skanskas investering avser kostnaden för mark, utöver kostnaderna för
lägenheternas andel av garage, källare och utrymmen på de två första
våningsplanen ovan mark.
Projektet har ambitiösa miljömål. De kommersiella ytorna av byggnaden
har ambitionen att uppnå certifieringen BREEAM-NOR Very Good.
Byggnationen startar i november 2016 och planeras vara slutförd i juni
2019.
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.
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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.

