
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 1 juni 2020 

 
Serneke tecknar avtal med Akademiska Hus för 
utveckling av life science-laboratorium i Solna 

 
Serneke och Akademiska Hus har tecknat ett samverkansavtal kring utvecklingen av 
Retziuslaboratoriet på Campus Solna. Ombyggnationen omfattar 24 000 kvadratmeter 
och beräknas vara klart våren 2022.   
 
Målet med Campus Solna är att området ska utvecklas till att bli ett av världens starkaste life 
science-kluster. Akademiska Hus investerar 275 miljoner kronor i att bygga om 
Retziuslaboratoriet där nya verksamheter med koppling till medicin och hälsa ska få möjlighet att 
etablera sig. Området, med sitt strategiska läge nära Karolinska Institutet, kommer bli en viktig 
mötesplats för kunskapsutbyte, innovation och utveckling inom life science. 
 
– Vi är otroligt stolta över att få vara den entreprenör som får möjligheten att bygga om en sådan 
viktig samhällsfastighet och som kommer bidra till en svensk satsning inom life science. Vi brinner 
för att skapa liv i befintliga byggnader och kommer göra det både med omsorg och med hänsyn till 
miljön. Dessutom ser vi fram emot ytterligare ett bra samarbete med Akademiska Hus, säger 
Marlene Wiberg, arbetschef på Serneke.  
 
– Campus Solna befinner sig i en mycket spännande utvecklingsfas. Genom att bygga om 
Retziuslaboratoriet ser vi fram emot att kunna erbjuda flera nya aktörer möjlighet att flytta till 
området och ta del av de centrala mötesplatser som skapas för kunskapsutbyte, utveckling och 
innovation inom life science, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus. 

 
Projektet består av två delar, där den första omfattar upprustning och uppgradering av 
fastighetens generella och gemensamma funktioner. I den andra delen byggs de nya kontors- och 
labbmiljöerna för de kommande hyresgästerna.  
 
På uppdrag av Akademiska Hus kommer fastigheten att inventeras för att se över möjligheten att 
återanvända befintligt byggmaterial genom att demontera och återmontera. Byggstart beräknas 
till juni 2020. Den första hyresgästen beräknas flytta in våren 2021 och våren 2022 ska allt stå 
klart.  
 
Som en del i samverkansprojektet tas slutlig budget fram för de olika delmomenten och 
ordervärdet för dessa orderbokförs i de kvartal produktionerna startar. 
 
  
För mer information, kontakta: 
 
Marlene Wiberg, arbetschef Serneke Sverige AB 
Tel: +46 73 303 74 18  
marlene.wiberg@serneke.se    
 
Johan Live, kommunikationschef Serneke Sverige AB 
Tel: + 46 768 68 11 37 
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Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och 
har idag intäkter omkring 6,7 miljarder kronor och cirka 1 200 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. Bolagets verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem 
regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr. Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, 
Borås, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Luleå, Norrköping, Skövde, Strömstad, Sundsvall, Trollhättan, 
Uppsala, Varberg, Växjö och Örebro.  Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016. 
 
 
Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se  
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