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Skanska bygger shoppingcenter i Oslo för NOK 920
miljoner, cirka 1,1 miljarder kronor
Skanska har fått i uppdrag av KLP Eiendom att bygga ett miljövänligt
shoppingcenter på Fornebu i Oslo, Norge. Kontraktssumman uppgår
till NOK 920 miljoner, cirka 1,1 miljarder kronor, vilket inkluderas i
orderingången för Skanska Norge för det andra kvartalet 2012.
Byggprojektet är det första i slag som miljöcertifieras enligt BREEAM
NORs högsta nivå, Outstanding. Förutom själva shoppingcentret
inkluderar projektet även ett 36 000 kvadratmeter stort garage, 2 500
kvadratmeter kontorsyta och fyra bostadsblock med 78 lägenheter.
Dessutom byggs 2 000 kvadratmeter solcellspaneler på taket.
Byggstart sker i september 2012 och shoppingcentret beräknas vara
klart för överlämning i september 2014. Bostäderna beräknas vara
klara i mars 2015.
Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet.
Enheten har cirka 4 200 medarbetare. Skanska Norge hade 2011
intäkter på 12,5 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt
inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i
offentlig-privat samverkan, OPS.

För ytterligare information, kontakta:
Arnt Olav Hønsvik, kommunikationsrådgivare, Skanska Norge, tel
+47 92 25 11 55
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Direktlinje för media, tel 010-448 88 99
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com
Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.
Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och
byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska 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 53 000 medarbetare på
utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011
uppgick till 123 miljarder kronor.

