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Skanska bygger bostäder och kontor åt Aranäs Fastigheter
i Kungsbacka för 305 miljoner kronor
Skanska har fått i uppdrag av Aranäs Fastigheter att bygga två
flerbostadshus och ett kontorshus i centrala Kungsbacka. Uppdraget är
värt cirka 305 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska
Sverige för andra kvartalet 2019.
Husen byggs i Valand, en helt ny stadsdel som knyter ihop innerstaden
med Kungsmässan Köpcentrum. Totalt ska sju kvarter byggas med såväl
bostäder som näringsverksamhet.
– Vi är glada över förtroendet från Aranäs att får vara med och fortsätta att
utveckla Kungsbacka. Här har vi redan samarbetat i en annan etapp vilket
gett oss goda erfarenheter att bygga vidare på i detta spännande
stadsutvecklingsprojekt, säger Lotta Cvach, distriktschef, Skanska Sverige
AB.
De tre husen omfattar totalt 18 000 kvadratmeter bruttoyta och blir mellan
fyra och fem våningar höga.
Projekteringsarbeten inleds omgående med beräknad byggstart under
fjärde kvartalet i år. Husen beräknas stå färdiga etappvis från slutet av
2021 till februari 2022.
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 omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin
nordiska verksamhet och hade drygt 15 500 anställda under 2018.
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Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda
marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill
Skanska bidra till ett bättre samhälle. Skanska erbjuder innovativa och hållbara lösningar
för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare.
Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

