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Skanska investerar cirka 460 miljoner kronor i grönt
kontorsprojekt, Atrium 1, i centrala Warszawa
Skanska investerar cirka 460 miljoner kronor i kontorsbyggnaden
Atrium 1 i centrala Warszawa. Byggkontraktet värt 290 miljoner kronor
bokas av Skanska Polen i fjärde kvartalet 2011.
Den totala kontorsytan i det 15 våningar höga kontorshuset blir 18 000
kvadratmeter. Byggnationen har precis påbörjats och beräknas vara
avslutad under början av 2014.
Atrium 1 kommer att bli den mest miljömässigt hållbara
kontorsbyggnaden i Polen. Projektet har pre-certifierats med LEED
Platina och kommer att använda ny teknik och lösningar för att
minimera byggnadens påverkan på miljön och påtagligt minska de
löpande kostnaderna.
Atrium 1 kommer att ha ett geotermiskt (jordvärme) system för kyla
och uppvärmning. Tekniken finns endast i en handfull byggnader i
Europa och används nu för första gången i Polen. Utöver det kommer
solenergi att användas i projektet, solcellspaneler installeras på
fasaden som även förses med solskydd för att hålla temperaturen nere
vid starkt solsken. Regnvattnet och spillvatten kommer att lagras och
återanvändas.
Skanska Commercial Development Europe initierar och utvecklar
fastighetsprojekt inom kontor och logistik. Verksamheten är
koncentrerad till storstadsområden i Ungern, Tjeckien och Polen.
Verksamheten bedrivs i tre lokala enheter: Skanska Property Czech
Republic, Skanska Property Hungary och Skanska Property Poland.

För ytterligare information, kontakta:
Jakub Zagórski, kommunikationschef, Skanska Property Poland, tel: +48
519 229 117
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
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 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och
Latinamerika. Omsättningen år 2010 uppgick till 122 miljarder kronor.

