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Zengun bygger toppmodern Biliaanläggning i Haga Norra för Fabege 

Efter en inledande projekteringsfas har nu Zengun slutit avtal med Fabege om uppförande av en ny 

komplett fullserviceanläggning åt Bilia i Haga Norra, Solna. Kontraktet har ett ordervärde om 

drygt 800 Mkr och utgör den första etappen av det stora stadsbyggnadsprojektet Haga Norra. 

 

Projektet inleds med ett omfattande schakt- och grundläggningsarbete med bland annat en 

geoenergianläggning. Förutom att färdigställa Bilias anläggning om cirka 37 000 kvm bruttoarea 

omfattar projektet även förberedelse för en kommande påbyggnation av cirka 450 lägenheter i två 

kvarter. 

Anläggningen ska tas i drift i början av 2021. 

– Vi är väldigt glada att Fabege ger oss fortsatt förtroende i samverkan. Att få bygga denna 

toppmoderna bilanläggning och samtidigt vara med i starten på det spännande 

stadsbyggnadsprojektet Haga Norra är något vi verkligen ser fram emot, säger Ulf Jonsson, VD i 

Zengun. 

”Modernt, uttrycksfullt och med en egen identitet” har varit utgångspunkten för gestaltningen av det 

kvarter som nu byggs. Genom en blandning av bostäder, moderna kontor och handel tillsammans 

med Bilias toppmoderna fullserviceanläggning ska Haga Norra bli en levande och hållbar stadsdel. 

– Utvecklingen av stadsdelen kommer att genomföras i etapper där den första innehåller Europas 

modernaste showroom för bilar och 450 lägenheter, berättar Klas Holmgren, Chef Projekt och 

Förädling Fabege. 

 

För ytterligare information: 

- Ulf Jonsson, VD Zengun, 070 369 01 01 

- Mattias Bystedt, Affärsenhetschef Zengun, 072 992 11 92 

- Klas Holmgren, Chef Projekt & Förädling Fabege, 0733-87 18 26 

 

 


