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Skanska utvecklar, bygger och hyr ut nya lokaler för
häkte i Sollentuna – bygguppdraget värt ca 650 miljoner
kronor
Skanska kommer att ansvara för en helhetslösning som inkluderar
projektering, byggande, drift och underhåll av det nya häktet i
Sollentuna, norr om Stockholm. Bygguppdraget beräknas vara värt ca
650 miljoner kronor och inkluderas i orderingången för det första
kvartalet.
Ett 25-årigt hyresavtal har tecknats med Kriminalvården för det nya
häktet. Byggnaden på 23.600 kvm kommer att rymma 10 våningar
med 240 häktesplatser och en administrationsdel.
– Kriminalvården har goda erfarenheter av anläggningar projekterade
och byggda av Skanska. I Sollentuna ska det nya häktet
sammanlänkas med den nya tingsrätten och polishuset till ett effektivt
rättscentrum, säger Rolf Swenson, fastighetschef på Kriminalvården.
– Vi är glada och stolta över att ha fått förtroendet att utveckla detta
omfattande och komplexa projekt. Flera liknande uppdrag genom åren
har gjort att vi utvecklat en gedigen kompetens att utveckla nya lokaler
för rättsväsendets olika behov, säger Hans Johansson,
affärsutvecklingschef på Skanska Sverige.
Byggnadsarbetet utförs av Skanska Sverige och påbörjas i januari
2008 och beräknas vara färdigställt våren 2010. Det nya häktet
kommer att byggas i anslutning till det befintliga polishuset och nya
Attunda Tingsrätt, som just nu uppförs av Skanska enligt ett likartat
upplägg.
Skanska har tidigare i liknande projekt utvecklat, byggt och svarat för
uthyrning av lokaler åt polis-, åklagar- och kriminalvårdsmyndigheterna
i Uppsala, Växjö, Flemingsberg och Malmö.
Skanska Sverige är inriktat på byggande av bostäder, offentliga och
kommersiella lokaler samt infrastruktur över hela Sverige.
Affärsenheten har cirka 11.000 medarbetare och hade 2006 intäkter

på cirka 24 miljarder kronor. I Sverige är Skanska också verksamt
inom utveckling av bostäder och fastigheter.
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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 byggföretag med expertis inom byggande,
utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan.
Koncernen har idag 56.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2006 uppgick till 126 miljarder kronor.

