
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 29 september 2021 

 
Serneke bygger logistikanläggning i Helsingborg 

 
Serneke har tecknat totalentreprenadavtal i samverkan med Castellum om att uppföra 
två logistikanläggningar på fastigheten Drevet 1 i Långeberga industriområde i 
Helsingborg.  Ordervärdet uppgår till cirka 147 miljoner kronor.  

 
Drevet 1, Långeberga i Helsingborg ligger på ett kommunikationsnära läge utmed E4/E6.  
Projektet omfattar två logistikanläggningar med en total yta motsvarande cirka 25 000 
kvadratmeter BTA. Byggnaderna ska uppföras med miljöcertifieringen Miljöbyggnad silver.  

 
– Vi ser fram emot att i samverkan med Castellum få bygga toppmoderna logistikanläggningar där 
stor vikt dessutom läggs på den exteriöra utformningen och den omgivande miljön, säger Karl 
Wetterlund arbetschef på Serneke. 

 
– Det känns fantastiskt kul att komma igång med ännu ett nytt logistikprojekt i Öresundsregionen. 
Det finns en stor efterfrågan på moderna och hållbara logistiklokaler, läget på Långeberga och 
möjligheten att skräddarsy sina lokaler ger våra framtida hyresgäster de bästa förutsättningarna 
för en effektiv logistikhantering.  Vi ser så fram emot att inom kort välkomna nya kunder till oss i 
denna anläggning, säger Anna Björklund projektutvecklingschef på Castellum.  
 
Projektet påbörjas omgående och beräknas stå klara under det tredje kvartalet 2022. 
 
Ordervärdet på cirka 147 miljoner kronor inkluderas i orderingången för tredje kvartalet 2021.  
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Karl Wetterlund, arbetschef Serneke Sverige AB 
Tel: +46 72 855 63 26 
karl.wetterlund@serneke.se 
 
Johan Live, kommunikationschef Serneke Group AB 
Tel: + 46 768 68 11 37 
johan.live@serneke.se  
 
 
 
Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har 
idag intäkter omkring 6,9 miljarder kronor och cirka 1 100 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, 
Serneke Invest och Serneke International. 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 svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, 
Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. 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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