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Zengun växer i region Stockholm: bryter ny mark i Västerås 

Zengun har utsetts av Round Hill Capital att bygga Alstoms nya huvudkontor i Västerås. Det 

innebär ett viktigt steg för att bredda Zenguns närvaro i Mälardalen. 

- Det känns fantastiskt att få bidra till utvecklingen av Finnslätten och till byggnationen av Alstoms 

nya globala teknik- och innovationscenter. Att vi dessutom får göra det på en ny marknad för Zengun 

gör det extra roligt, säger Kajsa Flack, arbetschef på Zengun.  

Den moderna byggnaden på 10 400 kvm kommer att vara direkt kopplad till Alstoms befintliga 

tillverknings- och testanläggning på fastigheten och kommer att inrymma företagets nya globala 

teknik- och innovationscenter med över 600 anställda. I fokus är nästa generations energieffektiva 

elektriska framdrivningssystem för att möjliggöra rena transporter inom järnvägs- och 

fordonssektorn.  

- Round Hill Capital är glada över att ha tecknat ett hyresavtal med Alstom för att leverera en 

högkvalitativ kontorsbyggnad i Västerås, vilket är ett av de största kommersiella hyresavtalen som 

tecknats i Sverige hittills i år. Vi är också glada över att ha utsett Zengun som byggentreprenör som, 

likt oss, stödjer vår hyresgästs strategiska ambition att förverkliga visionen för utvecklingen, säger 

Fredrik Salman, Investment Associate på Round Hill Capital. 

Byggstart är planerad omgående med färdigställande under andra kvartalet 2023. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Kajsa Flack, arbetschef, +46 (0) 72 542 08 81 
Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73 
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Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i region Stockholm i nära samverkan med våra kunder och 

alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt 

fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och 

hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med 

utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, 

omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2020 omsatte 

Zengun cirka 2,5 miljarder kronor och hade 180 anställda. #zengunbyggerstockholm 


