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Skanska etablerar enhet för Kommersiell utveckling i
Norge – Jörgen Eriksson blir VD
Skanska startar en ny enhet för att utveckla egna projekt på den
norska kontorsmarknaden. VD för verksamheten blir Jörgen Eriksson.
Skanska Commercial Development Norway har köpt sitt första
markområde i centrala Oslo och söker aktivt efter ytterligare
byggrätter.
– Vår starka finansiella ställning gör det möjligt för oss att investera i
nya projekt tidigt i konjunkturcykeln. Det finns en stor potential för nya
moderna och gröna kontor som kan attrahera både hyresgäster och
investerare i Oslo, säger Claes Larsson, vice VD och i Skanskas
koncernledning ansvarig för Kommersiell Utveckling. Intresset är stort
bland potentiella hyresgäster och vår stora utmaning är att hitta
lämplig mark.
Skanska arbetar aktivt med att hitta mark som kan utvecklas till nya
spännande gröna kontor i Norge. Inledningsvis kommer verksamheten
att fokusera på Oslo-området men även andra tillväxtorter kan komma
att vara intressanta.
Jörgen Eriksson har utsetts till VD för Skanska Commercial
Development Norway, som är en del av affärsenheten Skanska
Kommersiell Utveckling Norden som utvecklar kontor, volymhandel
och logistikfastigheter i Sverige, Danmark, Finland och nu även i
Norge.
Jörgen Eriksson har arbetat inom Skanska i 25 år. Senast har han
ansvarat för projektutveckling inom byggverksamheten i Sverige.
Jörgen kommer att tillträdda den nya rollen i januari 2011.
Det förberedande arbetet med att bland annat att skapa en
organisation på plats i Norge har letts av Niklas Grimslätt som nu
återvänder till Sverige. Han kommer att börja arbeta inom Skanska
Fastigheter Göteborg i höst efter sin föräldraledighet.
Samtliga Skanskas nya kontorsprojekt utformas för att bli
energieffektiva och uppfylla kraven för certifiering enligt det
internationella miljösystemet LEED:s Gold-nivå.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar
fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus.
Kontorsverksamheten är koncentrerad till de fyra storstadsregionerna i
Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingforsregionen i
Finland och Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och
volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige,
Danmark, Finland och Norge.

För ytterligare information, kontakta:
Jan Odelstam, VD, Skanska Kommersiell Utveckling Norden, tel 010448 15 25.
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38.
Direktlinje för media: 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.
Skanska är 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 49.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och
Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

