
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 31 januari 2019 

 
Serneke bygger ny entré för Svenska Mässan  

 
Serneke har tecknat entreprenadavtal med Svenska Mässan i Göteborg för byggnation av ny 
entré till kongress- och mässhallar. Entreprenaden är första steget i det utvecklingsprojekt 
som parterna driver i samverkan. Kontraktet är värt omkring 67 miljoner kronor.  
 
Ombyggnationen av Entré 8, som ligger på mässans västra sida mot Skånegatan, kommer att 
innebära förbättrad logistik och tillgång till både mäss- och kongresshallar. Projektet innebär 
också en förberedelse inför byggnationen av Svenska Mässans fjärde torn +One som beräknas 
påbörjas om ett par år. 
 
– Det är väldigt roligt att få komma igång med första etappen i vårt gemensamma arbete. 
Projektet är betydelsefullt för oss och för det vidare arbetet med att utveckla Svenska Mässan för 
framtiden, säger Peter Carlzon, arbetschef  Speciella projekt på Serneke Bygg. 
 
 – Stor efterfrågan genererar stora flöden in och ut ur Svenska Mässans huvudentréer. Det fordrar 
sin logistik. Nu görs ett helhetsgrepp och samtidigt en förberedelse inför +Ones byggnation. 
Entrén möjliggör att vi kan ha många parallella mässor och möten samtidigt med en stor 
garderobsfunktion, många toaletter och god tillgänglighet - allt under ett tak, säger Joachim Hult, 
Fastighetsdirektör Svenska Mässan, som är en ekonomiskt fristående stiftelse. 
 
Arbetena med den nya Entré 8 inleds omgående och beräknas vara klara hösten 2019. 
Ordervärdet på cirka 67 miljoner kronor inkluderas i första kvartalet 2019. 
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Peter Carlzon, arbetschef Serneke Bygg 
Tel: +46 76 172 03 06 
peter.carlzon@serneke.se    
 
Johan Live, pressansvarig Serneke Group AB 
Tel: + 46 768 68 11 37 
johan.live@serneke.se  
 
 
 
Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. 
Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på omkring 6 miljarder kronor och cirka 1 100 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, Alingsås, Borås, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, 
Jönköping, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq 
Stockholm sedan november 2016. 
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Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se  

http://www.serneke.se/

