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Skanska bygger Statoils nya kontor i Oslo – uppdraget
för IT Fornebu uppgår till NOK 1,3 miljarder, ca 1,6
miljarder kronor
Skanska har fått uppdraget att bygga ett kontor i Oslo.
Kontraktssumman uppgår till NOK 1,3 miljarder, ca 1,6 miljarder
kronor, vilket inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2010.
Kund är det norska bolaget IT Fornebu som utvecklar det tidigare
flygplatsområdet Fornebu i västra Oslo. Byggnaden ska bli det norska
energibolaget Statoils nya kontor.
Kontraktet avser en kontorsbyggnad med fem sammanhängande
huskroppar i nio våningar. Projektet omfattar totalt 66.800 kvm.
– Vi är naturligtvis glada för att vi får förtroendet för detta stora och
viktiga projekt. Det blir ett starkt bidrag i vår orderbok och jag
övertygad om att både ägare och hyresgäster kommer att dra nytta av
de moderna och ändamålsenliga lokalerna, säger Petter Eiken, VD
Skanska Norge.
Skanska medverkar i utformningen som påbörjas omgående.
Byggarbetet inleds januari 2011 och projektet ska vara färdigställt i
september 2012.
Skanska genomför arbetet utifrån konceptet Grön Arbetsplats som är
Skanska Norges egen miljömärkning av byggarbetsplatser.
Ambitionen är att reducera energianvändningen för bland annat
belysning och uppvärmning. Dessutom ställs miljökrav på fordon och
kemiska produkter.
Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet.
Enheten har ca 4.100 medarbetare. Skanska Norge hade 2009
intäkter på ca 11 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt
inom utveckling av bostadsprojekt och projekt i offentlig-privat
samverkan, OPS.
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Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com
Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med
expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i
offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar
Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har
idag 53.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och
Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

