Pressmeddelande 2014-06-17

Svevia bereder mark
för The winery hotel
Arbetet med att få det nya hotellet, The winery hotel på plats intill Brunnsviken i
Solna är igång sedan april. Svevia gör de förberedande mark- och betongarbetena
på uppdrag av fastighetsbolaget Fabege.
Svevias uppdrag är värt 33 miljoner kronor och omfattar schakt, grundförstärkning, gjutning av
hotellets bottenplatta och finplaneringen. Det är inom fastigheten Järva Krog 3 som Fabege
kommer att uppföra hotellet.
- Marken består av åsmaterial, det vill säga sand med låg fasthet och behöver därför förstärkas
med pålar som borras ner cirka 15 meter ner till berg för att skapa en stabil grund för hotellet att
vila på. När förstärkt marken och gjutit hotellets bottenplatta och garagedel färdigställer vi ytan
runt hotellet, asfalterar parkeringen, lägger kantsten och utför plantering av buskar och grönt,
säger Eric Seger, Svevias platschef.
Uppdraget är det första som sker inom ramen för det samarbetsavtal som slutits mellan Fabege
och Svevia och ska vara klart i oktober.
- Vi har en gedigen kompetens inom mark- grundläggnings- och betongarbeten och arbetar hela
tiden med att bredda kundbasen. I det här projektet använder Fabege Svevias kompetens på
bästa sätt genom att tidigt i byggprocessen samarbeta med oss i frågor kring projektering,
utförande och tidsmässiga aspekter. Vi hoppas naturligtvis leverera en så bra tjänst att Fabege vill
fortsätta samarbetet i flera kommande projekt säger Gustav Oscarsson, regionchef på division
Anläggning, Svevia
Hotellet som planeras öppna hösten 2015, är redan omskrivet för sitt koncept med fokus på det
kraftigt ökade intresset för vin, med bland annat egen vintillverkning, vinbar, delibutik, restaurang,
Sveriges största vinotek och totalt 184 hotellrum.
För mer information:
Gustav Oscarsson, regionchef division Anläggning, tfn: 08-764 23 10
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Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och
infrastruktur. Våra 2 100 medarbetare finns på drygt 100 platser i Sverige och vi omsätter 7,2
miljarder kronor. Sedan 2010 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att
bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men
vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga
och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via
svevia.se

