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Skanska investerar EUR 65 M, cirka 670 miljoner kronor, i ett nytt 
kontorskomplex i Budapest, Ungern 
 
Skanska investerar EUR 65 M, cirka 670 miljoner kronor en nytt kontorskomplex, 
H2Offices, i Budapest, Ungern. Den totala uthyrningsbar yta kommer vara på cirka 
26 000 kvadratmeter. Byggkontraktet är värt EUR 39,5 M, cirka 406 miljoner kronor, 
vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det tredje kvartalet 2020. 
 
H2Offices-komplexet består av tre byggnader. Det är beläget i det 13:e distriktet i 
Budapest, i hjärtat av Váci Corridor, stadens nya affärscentrum. Lokaliseringen är utmärkt 
med direkt närhet till olika typer av kollektivtrafik. Projektet strävar efter att nå WELL- 
och LEED Platinum-certifieringar och därmed bli det andra WELL-certifierade Skanska-
projektet i Ungern. 
 
Byggnationen av kontorskomplexet kommer att påbörjas i tredje kvartalet 2020 och 
färdigställandet är planerat till det tredje kvartalet 2022. 
 
Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför 
Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, 
Tjeckien & Slovakien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på 
utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan 
bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med BoKloks koncept. 
Skanska omsatte 33 miljarder kronor under 2019 och hade cirka 11 700 anställda i sina 
europeiska verksamheter utanför Norden. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Jacob Birkeland, press och public affairs chef, 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. 
 


