
 
 
Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och 
hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. 
Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar 
och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege-
aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se 
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Fabege hyr ut 16 500 kvm till Swedbank i Sundbyberg 
  
Swedbank samlokaliserar flera olika funktioner till Grand Central Sundbyberg. Det gröna 
hyresavtalet gäller cirka 16 500 kvm och är på 10 år. Inflyttning beräknas ske i slutet av 
2018. I och med avtalet är hela kontorsdelen av byggnaden fullt uthyrd. 
 
Grand Central Sundbyberg är ett nytt landmärke i Sundbyberg centrum. Den 
moderna utformningen med bland annat ny fasad, stora ljusgårdar, takterrass och öppna 
kontorslandskap är framtaget av BAU Arkitekter. I huset kommer även entrén till pendeltåg, 
tunnelbana och fjärrtåg att finnas vilket ger både medarbetare och besökare mycket smidig access 
till utmärkta kommunikationsalternativ i alla riktningar. Grand Central Sundbyberg kommer 
tillsammans med Swedbanks befintliga lokaler på Landsvägen 40 utgöra bankens huvudkontor. 
 
–  Vi är glada över att vi har kunnat erbjuda Swedbank precis den lösning de önskar, 

 säger Klaus Hansen Vikström, vVD och chef affärsutveckling på Fabege. Här får 
 banken närhet till sin andra huvudkontorsbyggnad, ett svårslaget kollektivtrafikläge och 
fullt ut möjlighet att sätta sin prägel på ett modernt kontorshus som redan i grunden har 
 en stark identitet.  

  
–  Vi ser fram emot att arbeta med Swedbank i många år framöver och att hälsa 

bankens medarbetare välkomna till Grand Central Sundbyberg, kommenterar Klaus 
Hansen Vikström, vVD och chef affärsutveckling på Fabege. 

 
Grand Central Sundbyberg kommer att uppfylla kraven för miljöklassningssystemet BREEAM-
SE, nivå ”Very Good”. Det innebär bland annat att det kommer finnas cykelparkering och 
omklädningsrum, laddstolpar för elbilar i huset samt sedumtak för att minska påverkan på stadens 
dagvattensystem. 
 
Fastighetsbeteckningen för Grand Central Sundbyberg är Orgeln 7. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Klaus Hansen Vikström, vVD Chef affärsutveckling, 08-555 148 74, 070-239 34 81 
Åsa Bergström, vVD samt ekonomi- och finanschef, 08-555 148 29, 070-666 13 80 
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