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Skanska investerar EUR 170 M, cirka 1,8 miljarder kronor, i 
kontorsbyggnad i Warszawa, Polen 
 
Skanska investerar EUR 170 M, cirka 1,8 miljarder kronor, i tredje fasen av 
Generation Park, ett kontorsprojekt i Warszawa, Polen. Byggkontraktet, 
som uppgår till cirka PLN 353 M, cirka SEK 850 M, bokas under fjärde 
kvartalet 2018. 
 
Den tredje och högsta byggnaden, med en total uthyrningsyta på cirka 
47 000 kvadratmeter, ska ha 38 våningar och blir den första byggnad över 
140 meter som levereras av Skanska i Polen. 
 
Generation Park är Skanskas största kontorsutveckling i Central- och 
Östeuropa. Komplexet består av tre kontorsbyggnader med totalt 
uthyrningsområde på cirka 84 000 kvadratmeter. Projektet förväntas få 
LEED Platinum- och WELL-certifiering. Alla byggnader inom projektet 
kommer att vara oberoende certifierade som "Byggnad utan hinder" för 
dess tillgängliga design, inklusive för personer med funktionshinder. 
 
Arbetet med tredje fasen inleddes i november och ska vara klart under 
första kvartalet 2021.   
 
Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i 
Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt 
infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. 
Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i 
Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är 
aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom 
offentligprivat samverkan. Skanska omsatte 37 miljarder kronor under 2017 
och hade cirka 16 000 anställda i sina europeiska verksamheter. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Patric Elmén, tf presschef, Skanska AB, tel: 010-449 31 34 
Aleksandra Markiewicz, Communication Manager, Skanska commercial development 
business in Central Eastern Europe, tel: +48 797 229 147 
Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99 
 
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också 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. 


