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Skanska utvecklar ny byggnad för Polisen i Malmö investerar 300 miljoner kronor
Skanska och Polismyndigheten i Skåne har efter regeringens
medgivande tecknat ett 25-årigt hyreskontrakt för ett nytt polishus i
Toftanäs i nordöstra Malmö. Skanskas investering uppgår till cirka 300
miljoner kronor.
Det nya polishuset kommer att innehålla Polisens operativa enheter
och omfatta totalt 16.000 kvm varav 9.000 kvm kommer att utgöra
kontorsyta och ca 7.000 kvm lokaler för bl a verkstad, garage och
motion.
Genom en om- och tillbyggnad av det befintliga polishuset i kvarteret
Gasklockan i centrala Malmö samlas polismyndigheten,
åklagarmyndigheten, ekobrottsmyndigheten, domstolsverket och
kriminalvårdsverket på samma plats, vilket skapar ytterligare
lokalbehov för polisen. Det nya polishuset i Toftanäs kommer bl a att
inrymma länskommunikationscentralen, piketenheten,
utrustningsenheten och fordonsservice.
– Projektet är en förutsättning för ett omtag på våra lokalbehov i
Malmö och vi är mycket glada över att kunna lokalisera en viktig del av
vår verksamhet till ett nytt hus på Toftanäs i Malmö. De nya lokalerna
blir helt anpassade efter våra behov och har samtidigt ett utmärkt
strategiskt läge, säger Peter Tallinger, ekonomidirektör
Polismyndigheten i Skåne.
Projektet påbörjas under det tredje kvartalet 2008 och beräknas vara
färdigställt för inflyttning under det andra kvartalet 2010.
Bygguppdraget genomförs av Skanska Sverige.
– Vi känner oss stolta över att återigen ha fått Polismyndighetens
förtroende att utveckla en ny anläggning som kommer att bli
skräddarsydd för deras verksamhet, säger Richard Hultin, VD
Skanska Öresund.
Skanska har tidigare utvecklat projekt till Polisen i bl.a. Växjö och
Uppsala.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden har till uppgift att initiera och
utveckla fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus.
Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i
Sverige och Köpenhamnsregionen i Danmark. Utvecklingen
av logistikfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige samt i
Köpenhamn. Affärshus utvecklas på starka detaljhandelsmarknader i
Sverige och Finland.
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Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

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 54.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2005 uppgick till 125 miljarder kronor.

