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Skanska bygger nytt hotell på Arlanda Flygplats för cirka
710 miljoner kronor
Skanska har tecknat avtal med Swedavia om att bygga ett hotell på
Arlanda Flygplats. Kontraktet är värt cirka 710 miljoner kronor, vilket
inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2017.
– Vi är stolta över att ha fått i uppdrag av Swedavia att bygga
flygplatshotellet. Det ställer höga krav på vår effektivitet att bygga drygt
500 rum. Vi vässar vår produktion och blir skickliga på återupprepning och
prefabricering, säger Kenneth Öberg, projektchef, Skanska Sverige.
Hotellet, med en yta på 20 000 kvadratmeter fördelat på 14 våningar och
503 hotellrum, blir Nordens största flygplatshotell. Det kommer att ha en
kombinerad lobby och lounge, restaurang, bar och vinterträdgård.
Hotellet kommer att drivas av Nordic Choice Hotels, som tidigare etablerat
Clarion Hotel på Stockholm Arlanda Airport.
– Vi investerar stort i utvecklingen av en helt ny flygplatsstad på Stockholm
Arlanda Airport och för att stärka förutsättningarna för svensk tillväxt och
tillgänglighet. Det nya hotellkonceptet ligger helt i linje med den efterfrågan
som vi ser i vår resenärsökning och vi ser fram emot att påbörja bygget,
säger Karl Wistrand, vice vd och chef Commercial & Real Estate,
Swedavia.
Byggnaden kommer certifieras enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM.
Byggnationen inleds i augusti 2017 och projektet planeras att vara
färdigställt under det fjärde kvartalet 2019.
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 erbjuder också tjänster inom offentlig-privat
samverkan. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska
verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2016.
För ytterligare information, kontakta:
Anders Sandström, distriktschef, Skanska Sverige, tel 010 448 06 41
Kenneth Öberg, projektchef, Skanska Sverige, tel 010 449 10 26
Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på
utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och USA. 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
cirka 41 000 medarbetare. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

