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 –  SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR  

Fabege är fastighetsbolaget 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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Fabege tilldelad markanvisning vid 
Sveaplan från Stockholms stad 
Exploateringsnämnden har vid sitt möte 27 augusti 2020, beslutat att tilldela Fabege 

en markanvisning vid Sveaplan. En förutsättning för att byggrätten på cirka 9 000 

kvm ska tillskapas är att Sveaplan byggs om enligt stadens planer för Östra 

Hagastaden. 

Fabege är ägare till den välkända byggnaden Wenner-Gren Center och till de tre närmaste tomträtterna 

inom kvarteret Getingen på Sveavägen. Detta möjliggör ett helhetsperspektiv och samutnyttjande av 

faciliteter för dem som vistas och arbetar här. 

–  Det är inte ofta möjligheter att skapa nyproduktion i innerstaden dyker upp och vi ser fram emot att 

skapa en ny entré till innerstaden och stärka kopplingen till nya Hagastaden och 

nationalstadsparken tillsammans med Stockholms stad, säger Stefan Dahlbo, VD och koncernchef 

för Fabege. 

Stadens planerade ombyggnad av Sveavägen och Sveaplan är inom ramen för den påbörjade 

detaljplanen för östra Hagastaden. Det innebär att byggnation inom markområdet är beroende av att 

planerna för östra Hagastaden kan realiseras.  Fabege startar sitt arbete med utformningen genom 

parallella uppdrag till utvalda arkitektbyråer. En markanvisning är en option att med ensamrätt 

förhandla med staden. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Stefan Dahlbo, VD, Fabege, +46 (0) 8 555 148 10, stefan.dahlbo@fabege.se 
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