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Skanska investerar cirka 680 miljoner kronor i bostadshus i 
Lillestrøm, Norge 
 
Skanska Norge investerar total cirka NOK 640 M, cirka 680 miljoner kronor 
i Aveny Vest, 176 bostadslägenheter fördelade på tre hus, i centrala 
Lillestrøm, Norge. Investeringen bokfördes av Skanska Bostadsutveckling 
Norden i andra kvartalet 2016, samt i tredje kvartalet 2017. Byggkontraktet 
är värt totalt NOK 490 M, cirka 520 miljoner kronor, varav NOK 304 M, cirka 
320 miljoner kronor, inkluderas i Skanska Norges orderingång för det fjärde 
kvartalet 2018. Den resterande summan bokas löpande under 2019 och 
2020. 
 
Aveny Vest är Skanskas första BREEAM-certifierade bostadsprojekt i 
Norge. BREEM är en internationell standard som ställer hårda krav vad 
gäller till exempel gott inomhusklimat, giftfria material, balanserad 
ventilation  och goda ljusförhållanden. BREEM ställer stränga krav på 
byggprocessen och användning av miljövänliga metoder för att ge en säker 
och sund byggplats, såväl för dem som arbetar där som för dem som bor i 
närheten. 
 
Byggstarten är satt till första kvartalet 2019. Samtliga fastigheter ska vara 
klara 2021. En stor del av lägenheterna är redan sålda. Nästa försäljning 
startar under nästa år. 
 
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: 
Audun Lågøyr, kommunikationsdirektör, Skanska Norge, tel +47 93 45 25 31 
Patric Elmén, tf presschef, Skanska AB, 010 449 31 34 
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. 


