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Skanska startar LEED-certifierat bostadsprojekt i
Stockholm, investerar cirka 90 miljoner kronor
Skanska utvecklar andra etappen av bostadsprojektet Västermalms
Strand på Kungsholmen i Stockholm i ett gemensamägt bolag med
Index Estate. Investeringen genomförs av Skanska Sverige och
uppgår till cirka 90 miljoner kronor och Skanska Sveriges bygguppdrag
till cirka 420 miljoner kronor som inkluderas i det första kvartalet.
Andra etappen, kvarteret Jublet, omfattar 240 bostadsrätter i bästa
sjöläge vid kajen på västra Kungsholmen. Avsikten är att bostäderna
ska certifieras enligt det internationella miljösystemet LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design). Den första etappen
i grannkvarteret Välbehaget var först i Sverige med att ansöka om
denna certifiering för bostäder.
Bostäderna får hög miljöprofil med mycket låg energianvändning, nära
de nivåer som gäller för passivhus. Byggtekniken bygger på gröna
lösningar som Skanska har utvecklat för passivhusprojektet Blå
Jungfrun och för första etappen av Västermalms Strand.
– Första etappen av Västermalms Strand har sålt mycket väl och
intresset har varit stort för den gröna profilen. Nu går vi vidare med
nästa etapp och utvecklar miljöprofilen ytterligare, säger Ola Jansson,
affärsutvecklare på Skanska.
Cirka 65 procent av lägenheterna är redan sålda och första inflyttning
beräknas till årsskiftet 2012/2013. Mer information om projektet finns
på www.vastermalmsstrand.se.
Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med
verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har
cirka 10.000 medarbetare och intäkterna uppgick 2010 till cirka 23
miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling
av bostäder och kommersiella lokaler.
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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. Koncernen har idag 52.000 medarbetare på utvalda
hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2010 uppgick
till 122 miljarder kronor.

