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 –  SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR  

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och håll-
bara 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. Fabegeaktien är noterad 
på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se 
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Närproducerad energi i Haga Norra! 

 
I den nya levande stadsdelen Haga Norra kommer vi producera vår egen värme och kyla. Först 
ut är Bilia med 43 stycken brunnar för geoenergi på ett djup av 330 meter. När stadsdelen sedan 
står klar 2027 kommer cirka 160 stycken georör försörja hela stadsdelens kontor, bostäder och 
handel med klimatsmart energi. 

Genom geoenergi tar vi vara på den termiska energi som finns lagrad i marken och vi kan på så vis 
producera värme och kyla på ett lokalt, hållbart och energieffektivt sätt. 
 
- För oss på Fabege är det viktigt att alltid tänka på miljön och vilka avtryck vi gör när vi skapar nya 
byggnader och stadsdelar. Att vi nu kommer försörja hela stadsdelen Haga Norra med geoenergi och 
därmed inte anstränger klimatet känns fantastiskt, säger Mia Häggström, hållbarhetschef Fabege. 

När Haga Norra står klart 2027 kommer det vara en attraktiv och hållbar stadsdel med flera parker och 
där vi har både solceller och sedumtak på våra fastigheter samt bil- och cykelpooler för de som bor 
eller arbetar i området. Stadsdelen kommer vara utformad för största möjliga trivsel med fokus på 
människan och livet mellan husen. Haga Norra ligger dessutom i ett kommunikationsmässigt 
fantastiskt läge. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Mia Häggström, Hållbarhetschef, telefon 08-555 148 54 eller 0703-387 18 54    
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