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Skanska bygger flerbostadshus i Fredriksdal, Stockholm,
för 340 miljoner kronor
Skanska ska uppföra ett flerbostadshus med 178 bostadsrättslägenheter i
Fredriksdal, Stockholm, åt Sjöstadsbo AB. Uppdraget är värt cirka 340
miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige för
fjärde kvartalet 2014.
Sjöstadsbo AB är ett joint venture-bolag som ägs till 50 procent var av
Skanska och Areim. Bolaget bildades förra året och köpte cirka 700
byggrätter av Skanska för att utveckla bostäder med god kvalitet och bra
miljöprestanda. Det aktuella byggprojektet utgör den första av fem etapper
i Fredriksdal och Hammarby Sjöstad.
Bostadshuset är bågformat och beläget intill Fredriksdalskajen. Den totala
boytan är 13 000 kvadratmeter fördelat på 8-11 våningar med garage.
Lägenheterna får storlekar mellan tre och sex rum och kök (77-158
kvadratmeter). Huset ska motsvara högt ställda hållbarhetskrav och
certifieras enligt miljömärkningssystemet Svanen, en nordisk
miljömärkning som tar ett helhetsgrepp på miljöfrågor. Ett Svanenmärkt
hus uppfyller högt ställda krav på energianvändning, inomhusmiljö och
materialval.
Under senhösten 2016 beräknas huset stå färdigt för inflyttning.
Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet
inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000
medarbetare och intäkterna uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. I
Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och
kommersiella lokaler.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Key, distriktschef, Skanska Sverige AB, tel 010-448 70 19
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Direktlinje för media, tel 010-448 88 99
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också 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 57 000
medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika.
Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

