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Savills har förmedlat lokaler till PriceRunner på Kungsbron 21 
 
Savills ansvarar för uthyrning och projektutveckling av Riksbyggens fastighet på 
Kungsbron 21 och har förmedlat ett femårigt hyresavtal om ca 1 200 kvadratmeter. 
Den nya hyresgästen är PriceRunner som flyttar in under andra kvartalet 2018.  

”Fastigheten håller på att genomgå en omfattande renovering och byggs om etappvis för att 
skapa flexibla, moderna och mer hållbara lokaler. Till exempel är fastigheten miljöklassad enligt 
BREEAM In-Use. Intentionen är att modernisera, effektivisera och långsiktigt öka värdet på 
denna centrala fastighet, säger Carl-Johan Hansson, chef för affärsområde Fastigheter på 
Riksbyggen”  
 
”Kungsbron 21 är en av Stockholms mest centrala kontorsfastigheter och det känns väldigt 
glädjande att vi har förmedlat ett avtal med en så spännande och etablerad hyresgäst som 
PriceRunner. Vi ser fram emot det fortsatta utvecklingsarbetet och har stora planer med 
kommande vakanser i fastigheten” säger Gabrielle Hemmerlind, Head of Leasing på Savills. 
 
PriceRunner har sedan 1999 varit en av nordens ledande prisjämförelsetjänster utformad efter 
konsumentens behov för handel. Målet är att ge den mest omfattande översikten av marknaden 
och hjälpa kunden att jämföra produkter, priser och återförsäljare.  
 

”Detta kontor stödjer vår fortsatta expansion och fastighetsutvecklingen ligger helt i linje med den 

fas PriceRunner befinner sig i. Vi är glada att kunna erbjuda våra medarbetare topplokaler i bästa 

läge” säger Nicklas Storåkers, VD på PriceRunner. 

”Det känns mycket bra att vi fått förtroendet från Riksbyggen att leverera vårt helhetskoncept av 
integrerade rådgivningstjänster med allt från uthyrning till projektledning. Savills förmedling av 
nya lokaler till PriceRunner är ett kvitto på att utvecklingsarbetet för Kungsbron 21 ligger rätt i 
tiden” säger Anders Nyström VD och koncernchef på Savills. 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Gabrielle Hemmerlind, Head of Leasing Savills Sweden 
+46 70 168 53 04 eller ghemmerlind@savills.se 
 

Anders Nyström, VD och koncernchef, Savills Sweden 

+46 736 82 03 00 eller anystrom@savills.se 

 
 

Om Savills 

Savills är ett av världens ledande fastighetsrådgivningsföretag med 30 000 anställda och över 

700 kontor i 60 länder runt om i världen. Savills i Sverige tillhandahåller bred expertis till både 

lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighets-transaktioner, 

värdering, analys och due diligence, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, 

projektledning och fastighetsdrift. Läs mer på www.savills.se  
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