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Pressmeddelande, 13 september, 2022 

Bonava förvärvar cirka 235 byggrätter i Oslo 

Bonava tecknar avtal om att förvärva cirka 12 000 kvadratmeter mark i Jessheim, Oslo, med planer på att 
utveckla cirka 235 svanenmärkta bostäder. Investeringen inkluderar också cirka 4 900 kvadratmeter avsedda 
för kommersiella lokaler. Säljaren är en privatägd bostadsutvecklare och transaktionen uppgår till 65 miljoner 
NOK. 

– Jessheim är ett prioriterat område för stadsutveckling i Oslo-regionen med en ökande befolkning. Det finns en 
god efterfrågan på prisvärda bostäder för förstagångsköpare och seniorer, säger Matilda Vinje, regionchef Oslo, 
Bonava Norge. Detaljplanen är på plats och vi ser fram emot att utveckla ett hållbart grannskap.  

Den totala projektkostnaden för projektet är beräknad till 1,1 miljarder NOK. Bonava tillträder fastigheten 
omedelbart och planerar för produktionsstart av de första bostäderna under det tredje kvartalet 2025 och de 
första bostäderna beräknas stå färdigställda under slutet av 2027.  

Jessheim är beläget 30 minuter från centrala Oslo och knappt 9 kilometer från Gardemoen flygplats. Skolor, 
förskolor och detaljhandel är beläget på promenadavstånd från den aktuella tomten.  

För mer information, vänligen kontakta: 

Fredrik Hammarbäck, Group Head of Press and Public Affairs 
fredrik.hammarback@bonava.com  
Tel: +46 739 056 063 
 
Anna Falck Fyhrlund, Head of Investor Relations 
anna.falck@bonava.com 
Tel: +46 707 604 914 

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Bolaget är den 
första bostadsutvecklaren i Europa att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. Med sina 2 
100 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Norge, S:t Petersburg, Estland, Lettland 
och Litauen, med en nettoomsättning om cirka 15,5 miljarder kronor år 2021. Bonavas aktier och gröna 
obligation är noterade på Nasdaq Stockholm. 

För mer information om oss, besök: www.bonava.com  
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