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Skanska bygger nya Regionens Hus i Göteborg för cirka
580 miljoner kronor
Skanska har tecknat avtal med Västfastigheter om andra fasen för
genomförandet av nya Regionens Hus i Göteborg. Kontraktet är värt cirka
580 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige
för det tredje kvartalet 2016.
Avtalet avser byggnation av en ny 22 000 kvadratmeter stor byggnad.
Skanska har dessutom option på ombyggnationen av gamla
Bergslagsbanans station på 5 500 kvadratmeter. Kontraktet kommer att
genomföras i utökad samverkan med beställaren, så kallad partnering.
– Västfastigheter är en viktig kund för oss och vi är glada att kunna bidra
med Skanskas gedigna erfarenhet av kontorsprojekt när den andra
etappen av nya Regionens Hus i Göteborg nu inleds, säger Christian
Wieland, distriktschef, Skanska Sverige.
Syftet med nya Regionens Hus är att samlokalisera delar av Västra
Götalandsregionens 15 verksamheter i Göteborg. Projektet har höga
miljökrav avseende energiförbrukning och miljöpåverkan, och kommer att
klassificeras som Miljöbyggnad Guld.
– Vi är stolta och glada att vi tillsammans med Skanska tar nästa steg i
resan mot Nya Regionens Hus i Göteborg, säger Henrik Erdalen, ombud,
Västfastigheter.
Byggnationen kommer att påbörjas omgående och byggnaden beräknas
vara färdigställd för inflyttning under våren 2019.
Skanska är ett av de största projektutvecklings- och byggföretagen i
Sverige med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt inom
utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Enheten har cirka 10 000
medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2015 till 27
miljarder kronor i Sverige. Inom bostadsutvecklingen såldes cirka 2 200
nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan.
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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.

