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Skanska investerar cirka 350 miljoner kronor i ett hållbart 
kontorsprojekt i centrala Malmö 
 
Skanska investerar cirka 350 miljoner kronor i ett hållbart kontorsprojekt på 
Universitetsholmen i centrala Malmö. Kontorshuset Oas omfattar 7 våningsplan och 
kommer att få en uthyrningsbar yta om cirka 7 500 kvadratmeter.  
 
I Oas får varje kontorshyresgäst egen balkong samt tillgång till gemensam takterrass 
anpassad för utomhusarbete. På entréplan finns lokaler för publik verksamhet samt 
cykelhotell, duschar och omklädningsrum för att underlätta för hållbart resande. 
Kontorshuset är utformat för att uppmuntra till en hälsosam och hållbar livsstil för både 
människor, företag och natur. Oas hälsocertifieras enligt den internationella standarden 
WELL och hållbarhetscertifieras enligt LEED version 4, nivå Platina.  
 
Med kontorsprojektet Oas fortsätter Skanska sitt arbete mot klimatneutralitet och 
projektet strävar efter ett avsevärt reducerat klimatavtryck och arbetar efter regelverket i 
certifieringen NollCO2/har som ambition att certifieras enligt NollCo2. 
 
Byggnadsarbetet har startat och planeras vara slutfört under första kvartalet 2024. 
 
Oas är en del av Skanskas utveckling av Citadellsstaden på Universitetsholmen, alldeles 
intill kanalen och med Malmö C på gångavstånd. I området har Skanska tidigare utvecklat 
kontorsprojekten Aura och Aqua samt bostäder och en förskola. 
 
Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen 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. Under 2020 omsatte Skanskas 
nordiska verksamhet cirka 66 miljarder och hade cirka 14 800 anställda. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Camilla Wieslander, vd, Skanska Öresund, tel 010-448 32 89 
Martin Persson, projektutvecklingschef, Skanska Öresund, tel 010 448 32 30 
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. 
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Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i 
Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar bidrar Skanska till ett bättre 
samhälle genom att erbjuda innovativa och hållbara lösningar. Koncernen har cirka 32 500 
medarbetare och omsättningen under 2020 uppgick till 159 miljarder kronor 
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