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Implenia vinner grundläggningsavtal – Implenia Sverige AB har ingått avtal med
fastighetsbolaget Hufvudstaden AB avseende ett grundläggningsprojekt i fastigheten
Vildmannen 7 mitt i centrala Stockholm. Kontraktet är värt 40 MSEK.
Stockholm, 8 juni 2020 - Fastigheten Vildmannen 7, belägen i korsningen Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan
i Stockholm, totalförstördes i en brand i november 2017. Nu har Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm godkänt
förslaget om planändring för fastigheten vilket gör det möjligt att återuppbygga byggnaden med såväl bostäder
som kontorslokaler. Huvudstaden som äger fastigheten har givit Implenia i uppdrag att projektera och utföra
grundläggningsarbetet som ska göra återställandet av fastigheten möjlig. Uppdraget sträcker sig från maj 2020 till
slutet av 2021 och är värt 40 miljoner kronor.
Fastigheten är kulturminnesmärkt och glädjande nog klarade sig själva fasaden vid branden. Det har gjort det
möjligt att behålla den karakteristiska exteriören i roslagssandsten och på så sätt bevara stadsbilden. Projektet är
komplext och har sina utmaningar när det gäller logistik och genomförande. Ett av de mer komplicerade
momenten i arbetet är den nya grundläggningen som måste genomföras samtidigt som den gamla fasaden står
kvar.
-

Det är hedrande och utmanande att få ta sig an ett kulturminnesmärkt objekt av den här dimensionen
mitt i centrala Stockholm. För att skapa stabilitet i byggnaden kommer vi att påla och sponta.
Spontningen görs mot intilliggande grannfastigheter och gjutningen sker till stora delar under vatten för
att undvika grundvattensänkning. Vi kommer att jobba digitalt med BIM för att visualisera byggprocessen
och effektivisera samverkan mellan projektets aktörer, säger Fredrik Björckebaum, VD för Implenia i
Sverige.

-

Vi har valt Implenia Sverige som entreprenör för grundläggningsprojektet eftersom de har en lång
erfarenhet och kompetens inom utmanande infrastrukturprojekt. För oss var det också viktigt att de jobbar
digitalt med moderna planeringsverktyg och att de har en tydlig hållbarhetsprofil i sina uppdrag. Det här
är den första delen i återskapandet av en unik fastighet. När allt är uppbyggt igen kommer huset fyllas
med bostäder, kontor, affärslokaler och kanske ett par restauranger, säger John Lethenström Chef
Fastighetsutveckling på Hufvudstaden.
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Foto Hufvudstaden: Fastigheten Vildmannen 7, korsningen Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan i Stockholm.
För mer information kontakta:
Fredrik Björckebaum
VD Implenia Sverige
Tel.: +46 070 168 93 13
fredrik.bjorckebaum@implenia.com

Implenia Sverige AB har mer än 450 anställda och har många års erfarenhet och kompetens inom utmanande infrastrukturprojekt. Företaget
tillhandahåller tjänster inom betongkonstruktioner, broar, tunnlar och bergrum, väg- och anläggningsarbeten samt grundläggning. Kontor finns i
Stockholm och Göteborg. Implenia Sverige är en del av Implenia Group, som är den ledande leverantören av byggtjänster i Schweiz. Koncernen har
också en stark ställning på den tyska, österrikiska och norska infrastrukturmarknaden. Implenia grundades 2006 men har över 150 år av erfarenhet
inom branschen. Med sin integrerade affärsmodell och specialister inom alla kompetensområden kan koncernen som en multinationell leverantör av
byggtjänster leverera ett ekonomiskt och kundcentrerat arbete genom hela livscykeln. Företaget fokuserar på en hållbar balans mellan ekonomisk
framgång, socialt ansvar och miljöansvar. Implenia Group har sitt huvudkontor i Dietlikon nära Zürich och har 10 000 anställda i Europa. 2019 var
omsättningen cirka 4,4 miljarder schweiziska francs (40 miljarder svenska kronor). Bolaget är börsnoterat i Zürich. För mer information se
www.implenia.se. Följ gärna Implenia Sverige på LinkedIn och Facebook.
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