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Skanska investerar cirka 580 miljoner kronor i hyresrättskvarter i 
Barkarbystaden 
 
Skanska investerar cirka 580 miljoner kronor i Parkkvarteret med 220 hyresrätter i 
Barkarbystaden, Järfälla. Projektet är utvecklat av Skanska Hyresbostäder och 
byggkontraktet är värt cirka 370 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för 
Skanska Sverige för fjärde kvartalet 2020. 
 
Det nya kvarteret ligger intill nya Veddestabron med direkt anslutning till 
pendeltågstation, kommande tunnelbanestation och service samt parkmiljöer. Här 
utvecklar och bygger Skanska ett flerbostadshus med 220 lägenheter i varierande 
storlekar på 1-5 rum och kök. Hyresrättskvarteret byggs med garage och kommersiella 
lokaler i markplan.  
 
Kvarteret byggs i enlighet med Skanska Hållbar Hyresbostad med högt ställda 
hållbarhetskrav. I byggnationen används till exempel klimatkompenserad betong, som 
Skanska grön betong, vilken ger upp till 50 procent lägre klimatpåverkan än traditionell 
betong. Därtill utrustas hustaken med solceller som försörjer huset med fastighetsel. 
 
Byggnadsarbetena påbörjas under första kvartalet i år och husen står färdiga för 
inflyttning under 2023. 
 
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: 
Britta Cesar Munck, regionchef, Skanska Hyresbostäder, tel 010 448 10 45 
Markus Gatu, distriktschef, Skanska Sverige AB tel 010 448 13 20 
Olof Rundgren, Media Relations Manager, Skanska AB, tel 010 448 67 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. 
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Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder 
kronor. 
 


