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Fredrik Bergenstråhle ny VD för Skanska 
Fastigheter Stockholm 
 
Fredrik Bergenstråhle har utsetts till ny VD för Skanska 
Fastigheter Stockholm och blir därmed ansvarig för Skanskas 
kommersiella fastighetsutveckling i Stockholmsområdet. Han 
efterträder Caroline Arehult som utsetts till ny VD för Hemfosa 
Fastigheter.  
 
Fredrik Bergenstråhle har arbetat med fastighetsutveckling i 10 år på 
Skanska, bland annat som fastighets- och transaktionschef och de senaste 
åren som uthyrnings- och marknadschef för Skanska Fastigheter Stockholm. 
 
– Fredrik har varit drivande i vårt framgångsrika arbete med projektutveckling 
i Stockholm de senaste åren. Med sin erfarenhet, sina ledaregenskaper och 
ett starkt affärsfokus kommer Fredrik att leda en organisation med många 
spännande affärsmöjligheter för Skanska i Stockholm, säger Jan Odelstam, 
VD för Skanska Kommersiell Utveckling Norden.  
 
– Jag ser fram emot min nya roll och att leda Skanskas kommersiella 
fastighetsutveckling i Stockholm. Vi har ett starkt team och många 
spännande kontorsprojekt framför oss, där Sthlm 04 i Hammarby Sjöstad blir 
vår nästa projektstart, säger Fredrik Bergenstråhle.  
 
Fredrik tillträder tjänsten som ny VD för Skanska Fastigheter Stockholm den 
1 juni. Caroline Arehult lämnar Skanska den 31 maj och börjar arbeta för 
Hemfosa den 1 september.  
 
Arbetet med att rekrytera en ny uthyrnings- och marknadschef för Skanska 
Fastigheter Stockholm kommer att påbörjas. 
 
Skanska Kommersiell Utveckling Norden arbetar med att initiera, utveckla, 
förvalta och sälja kommersiella fastighetsprojekt såsom kontor, logistik och 
volymhandelsanläggningar. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre 
storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark samt 
Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistikfastigheter bedrivs på 
strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.  
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel. 010-448 88 08  
Direktlinje för media: 010-448 88 99. 
 
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.se 



 
 
Om Skanska i Sverige 
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet 
inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I 
Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder 
kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.  
 


