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Skanska bygger skola i Norge för 425 miljoner kronor 
 
Skanska har tecknat avtal med utbildningsenheten i Oslo kommun om 
byggnation och underhåll av en ny skola på Veitvet. Kontraktet har ett 
totalt värde om NOK 363 miljoner, cirka 425 miljoner kronor. 
Transaktionen bokas i orderingången för Skanska Norge i första 
kvartalet 2013. 
 
Projektet är ett exempel på Bundled Construction som innebär att 
Skanska använder koncernens finansiella styrka för att skapa nya 
affärsmöjligheter. Ett Bundled Construction-projekt startas när ett 
längre hyresavtal har tecknats. Konceptet har tidigare tillämpats i 
samband med utveckling och byggande av olika myndighetslokaler. 
 
Skanska utvecklar, bygger och underhåller skolanläggningen de 
kommande 25 åren och har tecknat avtal med Oslo kommun som hyr 
skolan under samma period, med möjlighet till förlängning. Arbetet 
påbörjas under våren 2013 och skolan planeras stå färdig till 
skolstarten 2015. 
 
Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. 
Enheten har cirka 4 500 medarbetare. Skanska Norge hade 2011 
intäkter på 12,5 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt 
inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i 
offentlig-privat samverkan, OPS. 
 

 
För ytterligare information, kontakta: 
Pål P Syse, Kommunikationsdirektör, Skanska Norge,  
Tel: +47 98 210 001 
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel: 010-448 80 08 
Direktlinje för media, tel: 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. 
 
Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och 
byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska 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 2011 
uppgick till 123 miljarder kronor. 


