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Skanska bygger vårdhem i Bergen, Norge, för NOK 370 M, cirka 380 
miljoner kronor 
 
Skanska har tecknat avtal med Bergens Kommun om att bygga Åsane vårdhem i Bergen, 
Norge. Kontraktet är värt NOK 370 M, cirka 380 miljoner kronor, vilket kommer att 
inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2020.  
 
Det nya vårdhemmet kommer att bli cirka 10 300 kvadratmeter stort och innehålla 100 
boenden samt gemensamma funktioner som vardagsrum, kök, aktivitetsrum och 
läkarmottagning. Projektet består av fyra byggnader som kommer att bli mellan tre och 
fyra våningar höga och byggs runt en gemensam kärna, vilket säkerställer både bra 
kommunikation mellan avdelningarna och kommer att skapa ett värdefullt utrymme för 
de boende utomhus. Högst upp på en av flyglarna byggs en takterrass. 
 
Byggnaderna kommer att utrustas med en stor solcellsanläggning på taket och uppföras 
med omfattande användning av massivt trä. Projektet uppfyller passivhusstandard och 
kommer att miljöcertifierats enligt BREEAM-NOR. 
 
Byggstart väntas ske i juni 2020 med färdigställande i september 2022. 
 
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 70 miljarder 
kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 200 anställda under 2019. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Audun Lågøyr, kommunikationsdirektör, Skanska Norge, tel +47 934 52 531 
Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94 
Direktlinje för media, tel 010 448 88 99 
 
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com. 
 
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 och erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. 
Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder 
kronor. 


