Office One på Stockholm Arlanda Airport. Visionsbild: Sandellsandberg arkitekter.
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Norwegian ny hyresgäst i
kontorssatsningen Office One på Arlanda
Ytterligare en hyresgäst står redo att flytta in i nybyggda kontorshuset Office
One på Stockholm Arlanda Airport. Swedavia har tecknat ett femårigt
hyresavtal med flygbolaget Norwegian om kontorsytor som omfattar drygt
800 kvadratmeter. Inflyttningen är planerad till juni 2019.
Norwegian flyttar sin svenska administrativa verksamhet till nya Office One,
som ligger alldeles intill terminalerna och SkyCity på Arlanda. Office One
omfattar totalt 15 000 kvadratmeter och är Swedavias största satsning hittills
på kontorsfastigheter i flygplatsnära områden. Byggnaden invigdes i maj

2019.
– Det är med stor glädje vi välkomnar Norwegian, en av våra största
flygbolagskunder, till Office One. Vi är stolta att kunna erbjuda
tillväxtmöjligheter i form av attraktiva, terminalnära kontorsytor för våra
flygplatspartners. Effektiva kommunikationer genom läget på Stockholm
Arlanda Airport i kombination med flexibla kontorslösningar är mervärden
som efterfrågas allt mer, säger Karl Wistrand, vice vd Swedavia och
tillförordnad direktör för koncernenheten Anläggning och system.
Andra hyresgäster i Office One är bland andra United Spaces, en av Nordens
ledande aktörer inom coworking, Dovista Sverige, en av Sveriges ledande
fönstertillverkare, Babcock Scandinavian AirAmbulance, Nordens största
ambulansflygföretag, och expressleveransföretaget Jetpak.
Office One ligger mitt i den nya flygplatsstaden som växer fram på Stockholm
Arlanda Airport. I samma kvarter byggs just nu ett av Nordens största
flygplatshotell som öppnar i början på 2020. Ytterligare terminalnära
byggnader planeras, som ett led i utvecklingen att Stockholm Arlanda Airport
ska bli den ledande flygplatsen i Norden.
Fakta om Office One
•
•
•
•

•

Byggnaden omfattar 15 000 kvm kontorsyta och tio våningsplan
Arkitekt: Sandellsandberg
Entreprenör: NCC
Byggnaden är utformad för maximal effektivitet och minimal
energiförbrukning. Den är försedd med högkvalitativ isolering,
klimatstyrning och ventilation.
Miljöcertifiering: Enligt BREEAM-SE, nivå Excellent. BREEAM är
ett miljöcertifieringssystem för byggnader och Excellent är den
nästa högsta betygsnivån.

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00
eller press@swedavia.se

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela

Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att
underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för
Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med
minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,7 miljarder kronor
och har 3 100 medarbetare.
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