
   

PRESSMEDDELANDE                             Göteborg, den 28 december 2016, kl 13.15 CET 

Serneke bygger campus Eskilstuna 
 
Serneke har ingått genomförandeavtal kring det prestigefyllda uppdraget att bygga ett nytt 
campus för Mälardalens högskola i Eskilstuna.  Detta efter att Skanska överklagat 
tilldelningen av projektet men nekats prövningstillstånd i Kammarrätten.  
Projektet har ett ordervärde omkring 700 miljoner kronor.  

 
Idag tecknades ett genomförandeavtal mellan Serneke och Mälardalens högskola. Tillsammans 
med Eskilstuna kommun kommer parterna att skapa ett levande och modernt campus där alla 
verksamheter samlas på ett ställe. Den nya högskolebyggnaden kommer att uppföras på 
Hamngatan i centrum där Sporthallen och Vattenpalatset är belägna idag. 
 
– Vi har under en längre period sett på Eskilstuna som en av de strategiskt viktigaste kommunerna 
i Mälardalen att etablera oss i. Vi valde projektet med omsorg – i samråd med vår 
projektutvecklingsverksamhet – och önskade en volym och komplexitet som passar vår 
projektstrategi. Detta kontrakt är ett tydligt bevis på hur starka vi är när det kommer till samverkan 
inom koncernens olika delar, säger Daniel Åstenius, VD Serneke Bygg.  
 
Beslutet om tilldelning av projektet överklagades av Skanska, som också lämnat anbud på 
uppdraget. Förvaltningsrätten gick dock på högskolans linje och nyligen gav Kammarrätten 
besked om att de inte tar upp fallet till prövning, vilket Skanska begärt. 
 
– Det känns extra kul att vinna för att vi lever upp till kundens höga kravställning snarare än lägsta 
pris. Detta kommer att borga för ett kanonfint samarbete och genomförande. Vi har haft en väldigt 
god och lösningsorienterad dialog med högskolan och är glada för att de nu äntligen kommer 
igång med sitt projekt, säger Daniel Åstenius.  
 
Serneke förvärvar samtidigt aktierna i det fastighetsägande bolaget NYAB för drygt sex miljoner 
kronor av Eskilstuna kommun. Serneke Projektutveckling kommer att leda utvecklingen av 
projektet med ambition att avyttra fastigheten till ett fastighetsbolag. Hyresavtalet för fastigheten 
löper på 20 år.  
 
– För att skapa ett levande och modernt campus där vi kan samla all verksamhet under ett och 
samma tak, bygger vi ett nytt campus i centrala Eskilstuna. Dagens avtal med Serneke innebär att 
byggprocessen nu äntligen kan starta, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.  
 
Byggstart sker efter att bygglov är beviljat, vilket bedöms kunna ske under första hälften av 2017. 
Under första kvartalet 2017 påbörjas detaljprojekteringen samt vissa förberedande arbeten 
såsom rivning av befintliga delar. Campus Eskilstuna beräknas stå klart 2019.  
 
Projektets ordervärde, som beräknas uppgå till omkring 700 miljoner kronor, kommer att fördelas 
mellan affärsområde Bygg och affärsområde Projektutveckling och kommer att inkluderas i 
orderingången under första kvartalet 2017. 
 
 
 
 
 
 



   

För mer information, kontakta: 
 
Daniel Åstenius, VD Serneke Bygg 
Tel: +46 70 813 79 82 
daniel.astenius@serneke.se 
 
Patrik Lindström, VD Serneke Projektutveckling 
Tel: +46 70 431 51 91 
patrik.lindstrom@serneke.se  
 
Johan Live, pressansvarig 
Tel: +46 768 681137 
johan.live@serneke.se 

 
 

 

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 28 december kl. 13.15 CET. 
 

 
Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. 
Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter över 3 miljarder kronor och mer än 800 anställda. Genom att tänka 
nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. 
Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och 
anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och 
verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö 
(Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, 
Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 
november 2016. 
 
Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.group  
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