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Skanska säljer kontorsprojektet Juvelen i Uppsala till 
Vasakronan för drygt 560 miljoner kronor  
 
Skanska säljer det nyligen färdigställda kontorshuset Juvelen i centrala 
Uppsala för drygt 560 miljoner kronor till Vasakronan. Beräknat tillträde är i 
december 2019. Projektet är utvecklat av Skanska Sverige och 
försäljningen kommer att bokföras i rörelsegrenen Kommersiell 
Fastighetsutveckling i det andra kvartalet 2019.  
 
Fastighetens mark är triangelformad, vilket arkitekterna från Utopia tagit 
fasta på genom att låta triangelformen återkomma i hela byggnadens 
utformning såväl i byggnadselement som i glaspartier. Den har en total 
uthyrbar yta om cirka 8 600 kvadratmeter fördelat på sju våningar plus ett 
entresolplan på våning 7.  
 
Byggnaden uppfyller både LEED Platinum och Mörkgrön nivå enligt 
Skanskas egen gröna karta.  
 
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 omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin 
nordiska verksamhet och hade drygt 15 500 anställda under 2018. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Johan Sahlberg, Affärsutvecklingschef, Skanska Sverige AB, tel 010 449 06 47 
Ahmed Fetibegovic, Transaktionschef, Skanska Sverige, tel 010 448 33 65 
Jacob Birkeland, presschef, Skanska AB, tel 010 449 19 57 
Direktlinje för media, tel 010 448 88 99 
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Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com. 

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt 
lagen om värdepappersmarknaden. 

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda 
marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar 
vill Skanska bidra till ett bättre samhälle. Skanska erbjuder innovativa och 
hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 
38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder 
kronor. 


