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Skanska investerar NOK 566M, cirka 580 miljoner kronor, i 
nytt kontorsprojekt i Oslo, Norge 
 
Skanska investerar NOK 566M, cirka 580 miljoner kronor i 
kontorsprojektet Parallell i Oslo, Norge, med en total uthyrningsbar yta om 
19 500 kvadratmeter. Byggkontraktet är värt NOK 418M, cirka 430 
miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden 
för det första kvartalet 2018.  
 
Projektet ligger i Lören, Oslos största utvecklingsområde, knappt tre 
kilometer från stadens centrum. Här utvecklas nya bostäder, 
kontorbyggnader, grönytor och handelsområden. Området ligger nära 
Ring 3 och är lätt att nå både med kollektivtrafik, till fots och med cykel.  
 
Parallell är utformat för att möta kraven från miljöcertifieringen BREEAM 
NOR Excellent och Skanskas patenterade kylningssystem Deep Green 
Cooling kommer att användas i byggnaden. Skanska avser också att 
WELL-certifiera byggnaden. WELL är baserat på medicinsk och 
vetenskaplig forskning och utgår ifrån hur den byggda miljön påverkar oss 
människor och förenar bästa praxis inom design och konstruktion. 
 
Projektet kommer att påbörjas omgående och kontorsbyggnaden kommer 
att färdigställas under våren 2020. 
 
Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i 
Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i 
Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella 
fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling 
sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat 
samverkan. Skanska omsatte cirka 65 miljarder kronor i sin nordiska 
verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2017. 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Björn Mattsson, vd, Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norge och 
Finland, tel +47 92 85 16 16 
Audun Lågøy, kommunikationsdirektör, Skanska Norge,  
tel +47 93 45 25 31 
Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94 
Direktlinje för media, tel 010 448 88 99 

 
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com 
 



Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på 
utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i 
urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska 
konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket 
hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 
000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor. 
 


