
Fastighetsutveckling är en viktig del för Atrium Ljungbergs framtida 
 värdetillväxt. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden 
 motsvarande cirka 38 mdkr i beslutade och möjliga projekt varav cirka  
30 mdkr ska investeras fram till år 2030.  
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Investeringar i egna fastigheter
NettoinvesteringFörsäljningar

Investeringar, förvärv och 
försäljningar
–  Ökande investeringar i egna fastigheter sedan nytt mål 

2019 om 2 mdkr per år.

I östra Hagastaden har 
vi en markanvisning intill 
Brunnsviken. Här planerar 
vi för en kontorsfastighet 
om cirka 24 000 kvm i åtta 
våningar med böljande fasad 
och fantastisk utsikt mot 
vattnet och parken.

Möjliga projekt, kvm

784 000

Vår plan är att investera cirka 30 mdkr i egna fastigheter 
och markanvisningar fram till år 2030 med en bedömd 
projektvinst om cirka 10 mdkr, givet dagens hyresnivåer, 
avkastningskrav och produktionskostnader. Därmed skapas 
en god värdetillväxt i bolaget och även en god tillväxt i 
bolagets kassaflöden. 

Våra beslutade projekt har en total investeringsvolym om 
cirka 6 mdkr, varav knappt 2,7 mdkr kvarstår att investera.

Totalt kan 784 000 kvm BTA utvecklas i möjliga projekt där 
hälften av ytan avser kontor, en tredjedel avser bostäder 
och resterande del avser utbildning och kultur, handel/
service och hotell. Projektportföljen är fördelad på alla 
våra områden där Slakthusområdet, Sickla, Södermalm 
och Gränbystaden står för merparten av projekten. 87 % av 
projektportföljen är belägen vid befintliga eller kommande 
tunnelbanestationer i Stockholmsområdet.

Med egen kompetens arbetar vi i tidiga skeden för att 
planera och skapa framtida utvecklingsmöjligheter. Möjlig-
heten att genomföra projekten beror på marknadsläget och 
framkomligheten i detaljplanearbetet. Dessa frågor arbetar 
vi med dagligen i nära samarbete med våra kunder, sam-
arbetspartners och kommuner. Inga projekt startas vanligtvis 
utan att vi har tryggat en lägsta nivå på avkastning genom 
tecknade hyreskontrakt.

Vi förvärvar fastigheter för att skapa värdetillväxt eller 
nå strategiska fördelar. Det kan både handla om förvärv 
av mark för att få tillgång till byggrätter för framtida 
utvecklingsprojekt och av förvaltningsfastigheter med 
utvecklingspotential. 

Vi säljer fastigheter där vi inte ser möjlighet till en lång-
siktig utveckling i linje med vår affärsmodell, vision och 
krav på avkastning. Under de senaste åren har vi främst 
sålt handelsfastigheter. 

05. Projekt S.45Projektinvesteringar



Under året uppgick investeringar i egna fastigheter till cirka 
2,3 mdkr (2,5), varav 1,2 mdkr (1,6) i projektfastigheter 
och 220 mkr (305) i exploateringsfastigheter, det vill säga 
våra bostadsrättsprojekt. Investeringar i projektfastigheter 
avsåg främst projekt i Hagastaden, Sickla, Slussen och 
Barkarbystaden. Övriga investeringar avsåg främst lokal-
anpassningar i fastigheter i Sickla, Malmö och Liljeholmen. 

Under det första halvåret 2021 vinstavräknades vårt första 
bostadsrättsprojekt på Nobelberget, brf Sicklastråket om 
68 lägenheter. Vi färdigställde även hyresrättsprojektet 
Parkhusen kvarter 1 i Uppsala som omfattar 44 bostäder. I 
Sickla färdigställdes vårt första hotellprojekt Tapetfabriken 
med 240 rum och fullt uthyrt till Nordic Choice Hotels.

Under det andra halvåret 2021 färdigställdes Sickla 
Galleria etapp IV som omfattas av fullt uthyrda handels-
lokaler till bland annat XXL Sport och cirka  200 till-
skapade parkeringsplatser. 

Våra beslutade projekt finns i Sickla, Hagastaden, Slussen, 
Uppsala, Slakthusområdet och Barkarbystaden. 

I Hagastaden pågår produktionen av kontorsprojektet Life 
City, med större förhyrningar till bland annat Academic 
Work och life-science-aktören 10X Genomics. 

I Slakthusområdet har vi startat den första etappen av 
projektet Slakthushallarna som utvecklas till en matdestina-
tion med ambitionen att skapa en unik plats i Stockholms, 
och kanske även Sveriges, restaurang- och kulturutbud. 
Slakthushallarna är en industribyggnad i jugendstil från 
1912 och framtida besökare kan förvänta sig att hitta 
handplockade aktörer som är bland de bästa inom sina 
respektive segment. Under hösten 2021 offentliggjordes 
flera kommande restaurangetableringar i huset, bland andra 
Adam & Albin, Hosoi och Stockholm Roast. 

På Nobelberget i Sickla pågår produktionen av brf 
Konstharts med 56 bostadsrättslägenheter och i 
Barkarbystaden pågår produktionen av Bas Barkarby. Alla 
fyra projekten planeras vara färdigställda under 2022.

Detaljplanen för Sickla Stationshus vann laga kraft i början 
av december vilket möjliggör färdigställandet av den 
iögonfallande byggnaden. Stationshuset är beläget vid den 
kommande tunnelbanan i direkt anslutning till Tvärbanan, 
Saltsjöbanan och bussar. Det innebär fyra olika trafikslag 
på en och samma plats vilket kommer att göra Sickla till 
en av de största kommunikationsnoderna i Stockholm. 
Byggnaden kommer att innefatta totalt 23 våningar med 
kontor, restaurang, konferensutrymmen, ett flertal gröna 
terrasser samt butiker i gatuplan. Stationshuset beräknas 
vara klart för inflytt under det fjärde kvartalet 2024. 

Produktion pågår även av det kommersiella ombyggnads-
projektet Katarinahuset i Slussen samt det första bostads-
rättsprojektet i Gränbystaden, Parkhusen kvarter 2. Båda 
dessa projekt planeras att färdigställas under 2023.

Den kvarstående investeringsvolymen för beslutade projekt 
uppgick vid årsskiftet till cirka 2,7 mdkr (2,6). 

Vårt långsiktiga mål är att investera 30 mdkr fram till år 2030.

Beslutade och  
färdigställda 
projekt.
Vi har beslutade projekt med en återstående investering om cirka 
2,7 mdkr. Under 2021 investerade vi 2,3 mdkr i egna fastigheter 
och målet är att investera cirka 30 mdkr i egna fastig heter och 
markanvisningar fram till 2030.  

Life City
Invid Nya Karolinska Solna färdig-
ställs Life City, en fastighet om  
27 500 kvm direkt ovanpå E4:an och 
ett av Sveriges mest visuella lägen. 
Life City blir en mötesplats för alla 
som verkar i det framväxande life 
science-klustret i Hagastaden. 

27 500 
Uthyrbar area, kvm

1 660
Investering, mkr

111
Hyresvärde, mkr
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Beslutade projekt, tidplaner 

 Projektering   Byggnation   Färdigställande   Vinstavräkning brf

2021 2022 2023 2024
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Ny- och tillbyggnader
Tapetfabriken 

Sickla Galleria etapp IV
Sickla Stationshus
Life City 

Bas Barkarby
Parkhusen, kvarter 1

Ombyggnader
Katarinahuset
Slakthushallarna fas 1

Bostadsrätter
Brf Konstharts
Parkhusen, kvarter 2

Brf Kulturtrappan

Verkligt värde

6 700 mkr
i beslutade projekt
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Uthyrbar area, kvm

Projekt, fastighet, kommun Handel Kontor Bostäder Övrigt
Parkering,  

BTA

Total  
investering,  

mkr 1)

Varav  
kvarstår,  

mkr

Verkligt  
värde,  

mkr

Hyres- 
värde,  
mkr 2)

Uthyrnings- 
grad, %

Ny- och tillbyggnader
Tapetfabriken, Sicklaön 83:22, Nacka 10 500 4 600 430 0 E/T 3) 100
Sickla Galleria etapp IV, Sicklaön 83:22, Nacka 5 000 6 300 150 10 16 93
Sickla Stationshus, Sicklaön 83:42, Nacka 1 000 15 900 990 780 64 0
Life City, Molekylen 1, Stockholm 27 500 4 400 1 660 210 111 65
Bas Barkarby, Barkarby 2:64, Järfälla 4 000 20 200 870 200 59 83
Parkhusen, kvarter 1, Gränby 25:1, Uppsala 100 2 700 120 10 6 100
Summa ny- och tillbyggnader 6 100 47 400 2 700 30 700 15 300 4 220 1 210

Ombyggnader
Katarinahuset, Tranbodarne 11, Stockholm 2 900 18 400 3 800 1 050 700 129 12
Slakthushallarna, fas 1, Kylhuset 26, Stockholm 2 300 160 100 10 57
Summa ombyggnader 5 200 18 400 3 800 1 210 800

Bostadsrätter
Försälj nings-

grad, % 5)

Brf Konstharts, Sicklaön 83:41, Nacka 300 3 600 800 280 70 E/T 100
Parkhusen kvarter 2, del av Gränby 21:4, Uppsala 5 800 1 200 270 210 E/T -6)

Brf Kulturtrappan, Nacka 6 600 490 370 E/T -7)

Summa bostadsrätter 300 16 000 2 000 1 040 650
Summa beslutade projekt 11 600 65 800 18 700 34 500 17 300 6 470 2 660 6 7004)

1) Inklusive eventuellt markförvärv i samband med projektgenomförande, men exklusive eventuella ingångsvärden såsom marknadsvärde av riven byggnad.
2) Exklusive tillägg.
3) Med hänsyn till enskild affärsuppgörelse redovisas inte hyresvärde eller uthyrningsgrad som delbelopp.
4) Fördelat på 4 423 mkr för ny- och tillbyggnder, 1 973 mkr för ombyggnationer och 303 mkr för brf-projekt. 
5) Andel sålda lägenheter med bindande avtal, i antal.
6) 54 % bokade genom bokningsavtal. 58 lägenheter (2 etapper) av totalt 98 lägenheter är släppta för bokningsavtal. Av dessa 58 bokningsbara lägenheter är 32 lägenheter bokade genom bokningsavtal.
7) 60 % bokade genom bokningsavtal. 35 lägenheter (1 etapp) av totalt 93 lägenheter är släppta för bokningsavtal. Av dessa 35 bokningsbara lägenheter är 21 lägenheter bokade genom bokningsavtal.

Beslutade projekt

Uthyrbar area

130 600 kvm
i beslutade projekt
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BAS Barkarby
I Bas Barkarby sammanför vi utbild-
ning med näringsliv och kultur och 
skapar en helt ny typ av mötesplats. 
Huset cirka 24 000 kvm och står klar 
sommaren 2022. Järfälla kommun 
blir största hyresgäst med närmare 
11 000 kvm för bland annat gymna-
sieskola och bibliotek.

24 200
Uthyrbar area, kvm

870 
Investering, mkr

59
Hyresvärde, mkr

Brf Konstharts
Nobelbergets andra kvarter, 
Bostadsrättsföreningen Konstharts 
omfattar 56 bostadsrättslägen-
heter, tre kommersiella lokaler och 
ett parkeringsgarage. Intresset 
för bostäderna på Nobelberget är 
stort och samtliga lägenheter är 
sålda. Inflyttning beräknas till andra 
kvartalet 2022.  

3 900
Uthyrbar area, kvm

280 
Investering, mkr

56
Antal bostadsrätter

Sickla Galleria
I november 2021 invigdes Sickla 
Galleria etapp IV. Ovanpå den befint-
liga gallerian har nya handelslokaler 
om knappt 5 000 kvm adderats, 
tillsammans med cirka 200 nya par-
keringsplatser. Den nya delen är fullt 
uthyrd med bland andra sport- och 
fritidsaktören XXL, Rituals och Lekia.

5 000 
Uthyrbar area, kvm

150
Investering, mkr

420
Laddplatser för elbilar

Katarinahuset
Efter ombyggnationen kommer 
Katarinahuset att innehålla moderna 
kontor med en fantastisk utsikt. 
Utöver kontor finns även planer för 
hotell och fler restauranger samt 
utveckling av husets takterrass så 
att allmänheten kan få tillträde via 
Mosebacke och Katarinahissen. De 
första kontorshyresgästerna beräk-
nas flytta in under våren 2023. 

25 100 
Uthyrbar area, kvm

1 050
Investering, mkr

129
Hyresvärde, mkr
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Möjliga projekt starter 
2022–2023

Areamässigt består de framtida investeringarna av 51 %  
kontor, 38 % bostäder, 3 % handel och resterande 8 %  
 framförallt av utbildning, kultur och service. Projekt-
portföljen är fördelad på de flesta av våra områden där 
Sickla, Slakthusområdet, Uppsala, Hagastaden och Slussen 
står för cirka 90 % av investeringsvolymen.

Av den totala projektportföljen ligger merparten av våra 
projekt vid befintliga eller kommande tunnelbanestationer 
i Stockholmsområdet.

I vilken takt vi kan genomföra projekten beror på marknads-
läget och detaljplanearbetet. I normalfallet startas inga 
projekt utan att vi har tryggat en lägsta nivå på avkastning 
genom tecknade hyreskontrakt. 

Stockholm
I Sickla fortsätter vi utvecklingen av Nobelberget där totalt 
500 bostadsrättslägenheter ska byggas. Under hösten 2021 
säljstartades det tredje kvarteret med 93 lägenheter med 
högt, fritt läge. Utvecklingen av de resterande bostäderna 
kommer att genomföras successivt i takt med marknadens 
efterfrågan. På Nobelberget skapas en attraktiv stadsmiljö 
med bostäder, kontor, restauranger och kulturverksamheter.

I Hagastaden har vi en markanvisning bestående av två 
bostadskvarter och ett kontorskvarter. Ett gemensamt 
garage för kvarteren utgör den första etappen av projektet 
och beräknas byggstarta till sommaren 2022. 

Söderhallarna på Medborgarplatsen ska byggas om och 
moderniseras med målet att bli Södermalms självklara 
destination för högkvalitativa råvaror och mathantverk, 
med stort fokus på hållbarhet. Genom varsamma om- 
och tillbyggnader vill vi åstadkomma starka kopplingar 
till kringliggande stadsrum. Planen är att skapa tydliga 
stråk genom fastigheten och välkomnande entréer mot 
Medborgarplatsen för att skapa en tryggare och mer 
levande torgmiljö. Söderhallarna ska även inrymma kontor 
för kreativa branscher som gynnas av ett läge mitt i ett av 
Sveriges största spelutvecklingskluster. Detaljplanearbete 
pågår och ombyggnadsprojektet beräknas starta under 
andra halvan av 2023. 

Malmö
På Mobilia innehar vi en byggrätt om 5 000 kvm BTA för 
kontor belägen utmed Trelleborgsvägen. I slutet av 2021 
erhölls bygglov och projektet är startklart. Kontoren blir 
nästa naturliga utvecklingssteg för Mobilia på resan mot att 
bli ett dynamiskt stadskvarter med blandat innehåll och en 
nod i södra Malmö.

Uppsala
I Gränbystaden fortsätter utvecklingen mot att skapa en tät 
och blandad stadsmiljö. Utöver de beslutade bostadskvar-
teren i Parkhusen finns utrymme för ytterligare cirka 150 
lägenheter inom ramen för befintlig detaljplan, Parkhusen 
kvarter 3 och 4. Kvarter 3 bedöms kunna produktionsstarta  
under 2023 och kvarter 4 under 2024.

Detaljplanen för Ångkvarnen (Uppsala Kungsängen 22:2) 
i Uppsala city antogs av Uppsala kommunfullmäktige 
i juni och förväntas vinna laga kraft i början av 2022. 
Byggnaderna ligger i ett utvecklingsområde där vi, tillsam-
mans med Besqab och Ikano Bostad, kommer att knyta 
ihop de södra delarna av innerstaden med city. Tillträde till 
fastigheterna sker i början av 2023 och byggstart beräknas 
ske senare samma år. 

Möjliga projekt.
Utöver beslutade projekt möjliggör vår projektportfölj framtida investeringar 
 motsvarande cirka 35 mdkr, inom den mark vi äger och erhållna markanvisningar.
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Större utvecklingsområden, 
projektstarter från 2024.

Slakthusområdet
Atrium Ljungbergs vision, som vi delar med Stockholms 
stad, är att Slakthusområdet ska bli en attraktiv plats med 
kontor och bostäder kompletterat med ett brett matutbud, 
kultur och upplevelser. En helt ny mötesplats och en motor 
för hela Söderort. 

I juni 2019 tillträdde vi de första fastigheterna och totalt 
ska vi utveckla cirka 200 000 kvm BTA för kontor och 
bostäder kompletterat med kultur, handel/restaurang, hotell, 
utbildning med mera. Den framtida investeringen uppgår, 
inklusive förvärv, till cirka 10 mdkr.

Slakthusområdet är ett av Stockholms största stadsut-
vecklingsprojekt och i maj vann den första detaljplanen i 
området laga kraft. Under 2021 tecknade vi ett samarbets-
avtal med Stockholms konstnärliga högskola (SKH) om 
en flytt till Slakthusområdet. Högskolekvarteret planeras 
omfatta cirka 37 000 kvm BTA för utbildningslokaler och 
arbetsplatser. SKH utbildar och forskar inom bland annat 
film, media och skådespeleri och arrangerar årligen ett stort 
antal publika evenemang. Under hösten planstartade även 
den centrala delen av Slakthusområdet där vi kommer att 
utveckla kontor och bostäder.  

Slussen
Atrium Ljungberg är en av de största fastighetsägarna vid 
Slussen. Här har vi möjlighet att utveckla den kommande 
handelsplatsen under Ryssgården och Södermalmstorg, om 
cirka 16 000 kvm BTA. Här planeras för handel och service 
kombinerat med ytor som förbinder de olika kollektiv-
trafikslagen med varandra; Saltsjöbanan, tunnelbanan och 
bussterminalen i Katarinaberget. Handelsplatsen angränsar 
till kommande Mälarterrassen, en publik byggnad om cirka 
6 000 kvm BTA med utblick över Gamla stan och vattnet. I 
Mälarterrassen planeras för caféer, restauranger och kultur. 
Beräknad inflyttning är 2026. 

Byggrätten för hotell i kvarteret Ormen om cirka 4 500 kvm 
BTA ovanpå tunnelbaneuppgången har under senhösten 
återlämnats till Stockholms stad.

I Slussen har vi också en markanvisning framför 
Katarina huset, kvarteret Ryssbodarne, placerad ovan 
Stadsgårdsleden och Saltsjöbanan. Det är en triang-
ulär byggrätt om cirka 7 500 kvm BTA i fem våningar 
där vi planerar för kontor med publika bottenvåningar. 
Produktionsstart är tidigast 2026 med möjlig inflytt 2028. 

Atrium Ljungberg äger sedan tidigare Glashuset, Sjömans-
institutet och Katarinahuset. Detta innebär att vi nu äger 
cirka 55 000 kvm LOA i befintligt bestånd och har markan-
visningar om totalt cirka 30 000 kvm BTA. Våra utvecklings-
projekt i Slussen motsvarar en total framtida investering 
om cirka 1,8 mdkr inklusive markförvärv. Samarbete med 
staden fortsätter och tillsammans skapar vi en dynamisk 
mötesplats för framtiden. Slussen ska bli ett levande nav 
och en destination för både stockholmare och turister.  

Hagastaden
Atrium Ljungberg har verkat i Hagastaden i närmare 25 
år och är en av de största fastighetsägarna i området 
med karaktäristiska industribyggnader längs Norra 
Stationsgatan. Här möter kvarter med äldre byggnader 
det nya Hagastaden där bland annat vårt projekt Life City 
öppnar för allmänheten under 2022. 

Vi tar aktiv del i utvecklingen av Hagastaden som fram till 
år 2030 växer till att bli en ny dynamisk stadsdel och ett av 
världens främsta kluster för life science. I Östra Hagastaden 
innehar vi en markanvisning alldeles intill Brunnsviken. Här 
planerar vi att bygga en kontorsfastighet omfattande cirka 
24 000 kvm BTA i åtta våningar med en böljande fasad om 
möjliggör attraktiva kontorsytor med fantastisk utsikt mot 
Brunnsviken och Hagaparken. Byggstart planeras till första 
kvartalet 2024. 

I mars 2020 erhöll vi ytterligare en markanvisning i Haga-
staden. Markanvisningen består av två bostadskvarter och 
ett kontorskvarter – kvarteren Cambridge, Stanford och 

Slakthusområdet fylls med kontor, 
bostäder och restauranger. En unik plats i 
Stockholms restaurang- och kulturutbud. 
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Pisa. Byggstart planeras under 2024 där bostadskvarteret 
Stanford är först ut. Utvecklingsprojekten i Hagastaden 
motsvarar en framtida investering om cirka 7 mdkr under en 
tids period om närmare tio år. 

Sickla
Atrium Ljungberg har under mer än 20 år utvecklat Sickla, 
från industriområde till levande stadsdel. Tillsammans med 
Nacka kommun har vi arbetat fram en vision för utveck-
lingen av det så kallade Centrala Sickla som har resulterat 
i en gemensam bild av den framtida stadsdelen och ett 
förslag till ny stadsplan. Centrala Sickla, som sträcker sig 
från Marcusplatsen i väster till Kyrkviken i öster, består idag 
av stora ytor för bilparkering och låga handelsbyggnader. 
Ytorna kommer att omvandlas till urbana stadskvarter med 

promenadstråk och hus med kontorsarbetsplatser och 
bostäder. Restauranger och butiker i bottenvåningarna ger 
liv åt gatustråken och skapar en trygg stadsmiljö. Totalt 
omfattar planen cirka 150 000 kvm BTA motsvarande 
cirka 7 000 kontorsarbetsplatser och cirka 500 bostäder. 
Detaljplanen har varit på samråd under december och 
januari och planeras gå ut på granskning under slutet av 
2022. Planprocessen bedöms pågå till slutet av 2023.

Tillväxten i Stockholmsregionen är hög varför vi också 
 planerar för fler bostäder i Sickla. Vid östra delen av Sickla 
galleria, vid den andra planerade tunnelbaneuppgången 
pågår detaljplanearbete för ett nytt bostadshus om 16 
våningar med cirka 80 lägenheter. Projektet beräknas 
byggstarta under 2024. Detaljplanearbete för bostäder 

i Kyrkviken, norra Nobelberget och Centrala Sickla är 
påbörjat. I Kyrkviken vill vi, i enlighet med Nacka kommuns 
bostadsvision och översiktsplan, skapa cirka 700 attraktiva 
bostäder och lokaler för service i en trivsam kvartersmiljö 
i direkt anslutning till strandpromenad, kollektivtrafik och 
Sicklas stora utbud av handel och service. På Nobelberget 
fortsätter utvecklingen av nya bostadskvarter, totalt omfattar 
projektet cirka 500 bostadsrättslägenheter. Den framtida 
investeringen för utvecklingsprojekten i Sickla uppgår till 
cirka 12 mdkr. 

Uppsala
Uppsala är Sveriges fjärde största stad med en stadig 
befolkningstillväxt, växande näringsliv och världsledande 
forskning. Det är en av våra viktigaste delmarknader 
och vi fokuserar vår verksamhet till Uppsala city och 
Gränbystaden. 

Under de senaste sex åren har vi genomfört en rad stora 
utvecklingsprojekt i Gränbystaden, alla med syfte att skapa 
en levande stadsbild med en blandning av verksamheter 
som tillsammans skapar en attraktiv och trygg plats med 
liv och rörelse under dygnets alla timmar. 2021 erhöll vi en 
förnyad markanvisning med en byggrätt om potentiellt 35 
000 kvm BTA för bostäder och kontor, inklusive parkering, 
strax söder om Gränbystaden galleria. Kontorskvarteren 
arbetas om i enlighet med inkomna synpunkter efter 
samråd och detaljplanen förväntas vara klar under 2022 
med planerad byggstart 2024/2025. Vi utreder också förut-
sättningarna för att starta ett detaljplaneärende för utveck-
ling av nuvarande parkering i anslutning till gallerian, totalt 
cirka 45 000 kvm. I norra Gränbystaden finns även möjlighet 
att utveckla kvarvarande markytor om cirka 5 000 kvm BTA 
för kontor och handel. Utvecklingsprojekten i Uppsala mot-
svarar en framtida investeringsvolym om cirka 4 mdkr.

Centrala Sickla omfattar 150 000 kvm BTA 
och sträcker sig från Marcusplatsen till 
Kyrkviken. 
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Möjliga projektMöjliga projekt efter lokaltyp
– Kontor och bostäder står för 89 % av arean.

Möjliga projekt efter område
– 81 % av arean är fokuserad till Stockholm.

Möjliga projekt efter detaljplan
–  För 25 % av arean finns färdig detaljplan.

Möjliga projekt vid nya tunnelbanestationer
–  81 % av arean vid nya eller befintliga tunnelbanestationer.

Förändring av detaljplan 
krävs, 75 %
Detaljplan finns, 25 %

Vid nya tunnelbane-
stationer, 70 %
Vid befintliga tunnelbane-
stationer, 11 %
Övriga kommunika-
tioner, 19 %

Sickla, 34 %
Slakthusområdet, 24 %
Uppsala, 15 %
Hagastaden, 12 %
Södermalm, 8 %
Sundbyberg, 3 %
Göteborg, 3 %
Malmö, 1 %

Kontor, 51 %
Bostäder, 38 %
Utbildning, 5 %
Handel, 3 %
Kultur/restaurang, 1 %
Hotell, 1 %
Övrigt, 2%

Förändring av detaljplan 
krävs, 75 %
Detaljplan finns, 25 %

Vid nya tunnelbane-
stationer, 70 %
Vid befintliga tunnelbane-
stationer, 11 %
Övriga kommunika-
tioner, 19 %

Sickla, 34 %
Slakthusområdet, 24 %
Uppsala, 15 %
Hagastaden, 12 %
Södermalm, 8 %
Sundbyberg, 3 %
Göteborg, 3 %
Malmö, 1 %

Kontor, 51 %
Bostäder, 38 %
Utbildning, 5 %
Handel, 3 %
Kultur/restaurang, 1 %
Hotell, 1 %
Övrigt, 2%
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Detaljplan finns, 25 %

Vid nya tunnelbane-
stationer, 70 %
Vid befintliga tunnelbane-
stationer, 11 %
Övriga kommunika-
tioner, 19 %

Sickla, 34 %
Slakthusområdet, 24 %
Uppsala, 15 %
Hagastaden, 12 %
Södermalm, 8 %
Sundbyberg, 3 %
Göteborg, 3 %
Malmö, 1 %

Kontor, 51 %
Bostäder, 38 %
Utbildning, 5 %
Handel, 3 %
Kultur/restaurang, 1 %
Hotell, 1 %
Övrigt, 2%

Förändring av detaljplan 
krävs, 75 %
Detaljplan finns, 25 %

Vid nya tunnelbane-
stationer, 70 %
Vid befintliga tunnelbane-
stationer, 11 %
Övriga kommunika-
tioner, 19 %

Sickla, 34 %
Slakthusområdet, 24 %
Uppsala, 15 %
Hagastaden, 12 %
Södermalm, 8 %
Sundbyberg, 3 %
Göteborg, 3 %
Malmö, 1 %

Kontor, 51 %
Bostäder, 38 %
Utbildning, 5 %
Handel, 3 %
Kultur/restaurang, 1 %
Hotell, 1 %
Övrigt, 2%

Lindholmen är en expansiv del av 
Göteborg. Vision Älvstaden syftar till att 
knyta samman staden över älven.

Projektarea, kvm BTA

Kommun Lokaltyp 1)

Detaljplan  
finns

Förändring 
av detaljplan  

krävs

Möjlig  
investering,  

mkr 2)

Lindholmen Göteborg Kontor 23 000
Hagastaden Stockholm Bostäder 39 000
Hagastaden Stockholm Kontor 11 000 47 000
Mobilia Malmö Kontor 5 000
Sickla Nacka Bostäder 29 000 140 000
Sickla Nacka Kontor 97 000
Slakthusområdet Stockholm Utbildning 37 000
Slakthusområdet Stockholm Bostäder 36 000
Slakthusområdet Stockholm Kontor 19 000 74 000
Slakthusområdet Stockholm Hotell 4 000
Slakthusområdet Stockholm Övrigt 19 000
Sundbyberg Sundbyberg Kontor 26 000
Södermalm Stockholm Handel 16 000
Södermalm Stockholm Kontor 39 000
Södermalm Stockholm Kultur/restaurang 6 000
Uppsala Uppsala Bostäder 26 000 25 000
Uppsala Uppsala Kontor 61 000
Uppsala Uppsala Handel 5 000
Summa 195 000 3) 589 000 4) 35 000
1) Bedömd lokalanvändning kan komma att ändras och innehålla andra inslag.
2) Investeringsvolymen avser investeringar i befintliga fastigheter och kommande byggrätter, inklusive eventuella markförvärv.
3) Varav cirka 30 000 kvm avser ombyggnad och cirka 100 000 kvm BTA avser markanvisningar.
4) Varav cirka 40 000 kvm avser ombyggnad och cirka 230 000 kvm BTA avser markanvisningar.
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Nettoomsättning
– Varav 53 % externa beställare

781 mkr
Orderstock
–  Vid utgången av 2021

371 mkr
Antal anställda
–  54 tjänstemän, 
65 yrkesarbetare

119

Tillsammans genomför vi projekt med stor effektivitet och 
flexibilitet där vi arbetar i samverkan eller ger TL Bygg 
helhetsansvaret för byggprocessen. Samarbetet utvecklar 
båda parterna och genererar både en bättre produkt och 
en mer kostnadseffektiv produktion för Atrium Ljungberg.

TL Bygg AB bildades 1983 med rötter i det bygg- och fast-
ighetsbolag som byggmästaren Tage Ljungberg startade i 
mitten av 40-talet och som är en del av våra företags DNA. 
Här grundlades starka värderingar som lever kvar än idag. 
I TL Bygg finns en historisk byggtradition, bred kompetens 
och en stark medvetenhet om den sociala hållbarhetens 
betydelse för framgång.

Bolagets affärsområden inrymmer primärt bostäder och 
kontor i total- och utförandeentreprenad. Kunderna åter-
finns främst i Stockholm och Uppsala och de huvudsakliga 
beställarna är Atrium Ljungberg, andra fastighetsbolag, 
stat och kommun. 

En samverkan som stärker vår affär
Genom ett nära samarbete mellan TL Bygg och Atrium 
Ljungberg kan vi genomföra projekt som hjälper oss 
förverkliga vår vision och stärker vår affär på ett kostnads-
effektivt och långsiktigt hållbart sätt. TL Bygg besitter 
kompetens i alla delar av byggprocessen och kan genom 
att vara delaktiga från tidiga skeden finna både ekonomiskt 
och miljömässigt hållbara lösningar för alla inblandade. De 
har möjlighet att ta både en rådgivande och producerande 
roll i våra projekt och deras breda kompetens gör att inga 
projekt är omöjliga att driva och genomföra.

Ett bolag med fokus på hållbarhet
TL Bygg är ett bolag med höga ambitioner vad gäller alla 
former av hållbarhet. De har en stark intern organisation 
för att driva frågorna framåt där de framfört löftet att vara 
klimatneutrala till 2045 genom att ansluta sig till Färdplan 
2045. Bolaget är certifierade enligt BF9K och har med-
arbetare med kompetens för Miljöbyggnad och Breeam. 
Deras interna kompetens hjälper Atrium Ljungberg att 
snabbare och mer kostnadseffektivt nå våra hållbarhets-
mål genom kortare ledtider och ett nära samarbete och 
erfarenhetsutbyte.

Säkra kalkyler och kostnadseffektiva inköp
Samarbetet med TL Bygg ger oss möjligheten att ta in 
en byggentreprenör tidigt i byggprocessen för hjälp med 
analys och kostnadsuppskattning av projektet. De kan i 
ett tidigt skede bistå med kunskaper för en mer korrekt 
riskbedömning samt finna förslag på kostnadsbesparande 
åtgärder både vad gäller produktion och materialval.

I produktionsfasen arbetar de både genom sin platsledning 
och sin inköpsavdelning vidare för att minska material- och 
produktionskostnaderna för projektet. Det ger oss som 
beställare ytterligare kostnadsbesparingar och en mer 
lönsam produkt.

Med kommunikation på agendan
Byggbranschen förlorar miljarder varje år på grund av 
dålig och ineffektiv kommunikation. TL Bygg har därför 
valt att sätta ämnet högt på sin agenda. Det görs genom 
att i olika kampanjer lyfta problematiken kring dialog i 

TL Bygg – ett samarbete 
som stärker affären.
Samarbetet med dotterbolaget och byggentreprenören TL Bygg breddar 
och stärker Atrium Ljungbergs erbjudande och affär.

Initiativet Sila Snacket syftar till att skapa ett 
inkluderande klimat med ökad jämställdhet 
och mångfald i byggbranschen. 

05. Projekt S.54TL Bygg



Resultaträkningar i sammandrag
mkr 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning externa beställare 413 495 233 207 120

Nettoomsättning koncerninterna företag 368 364 320 386 518
Nettoomsättning totalt 781 858 553 593 638

Rörelseresultat 29 21 3 8 16
Finansnetto 2 2 1 1 0
Resultat efter finansnetto 31 22 4 9 16

Antal anställda 119 129 127 113 114

Omsättning per uppdragstyp
–  Nyproduktion av bostäder utgör den största 

 uppdragstypen med 53 % av omsättningen.

Omsättning per 
beställarkategori
–  Omsättningen till externa kunder har ökat till 53 %.

Kontor, 27 %
Bostäder – nyproduktion, 53 %
Bostäder – ombyggnad, 6 %
Samhällsfastigheter, 3 %
Övrigt, 12 %

Atrium Ljungberg-
koncernen, 47 %
Fastighetsbolag privata, 41 %
Stat och kommun, 7 %
Fastighetsbolag kommunala 
samt övriga kunder, 5 %

Kontor, 27 %
Bostäder – nyproduktion, 53 %
Bostäder – ombyggnad, 6 %
Samhällsfastigheter, 3 %
Övrigt, 12 %

Atrium Ljungberg-
koncernen, 47 %
Fastighetsbolag privata, 41 %
Stat och kommun, 7 %
Fastighetsbolag kommunala 
samt övriga kunder, 5 %

byggprocessen, där onödiga missförstånd bland annat 
skapar dyra förseningar, sämre relationer och i värsta fall 
arbetsplatsolyckor och incidenter. Under 2021 lanserades 
en podcast kring ämnet där personer från alla delar av 
byggprocessen fick dela med sig av sina erfarenheter kring 
kommunikation i branschen och vad de anser kan göras 
bättre. Målet är att skapa en sundare bransch, ett bättre 
samarbete och i slutändan bättre affärer för alla inblandade.

Sila snacket – ett initiativ och märke för ett 
bättre arbetsklimat
I TL Byggs arbete med att förbättra kommunikationen i 
branschen uppdagades problem med exkluderande och 
hård jargong, inom såväl företaget som branschen. En 
exkluderande jargong har stora negativa effekter på såväl 
individ som affär då den utesluter eftertraktad och vital 
kompetens, stöter bort människor från branschen och 
bidrar till en otrygg arbetsmiljö. Genom initiativet Sila 
Snacket vill TL Bygg bidra till att skapa förändring mot ett 
mer inkluderande och välkomnande klimat som ökar jäm-
ställdheten, stärker mångfalden och förbättrar den psykiska 
hälsan bland medarbetare.

Sila Snacket är både ett budskap och ett märke som ska 
motverka den rådande tystnadskulturen i branschen och 
istället ingjuta mod att våga säga ifrån när snacket går för 
långt. Märket har ett flertal funktioner för att hjälpa till:

Som ett ställningstagande. Genom att bära märket tar man 
ställning för en sund och schysst jargong på sin arbetsplats. 
Har man märket på bröstet, på hjälmen eller någon annan-
stans vet alla runt dig vad man står för – en schysst jargong.

Som en påminnelse. Märket fungerar som en påminnelse 
både till sig själv och alla runtomkring om att tänka på 
språket och hur det påverkar andra och varandra. Genom 
att synliggöra det blir vi ständigt påminda om detta och 
arbetet företaget gör i frågan.

Som ett verktyg. Sila Snacket och dess märke gör det 
enklare att våga säga ifrån. Frasen i sig är enkel och lättsam 
men med en allvarlig underton. Och ibland räcker det 
 faktiskt med att endast peka på märket så förstår alla.

Som ett stöd. När man ser att andra på sin arbetsplats bär 
märket blir det enklare att våga säga ifrån om någon går 
över gränsen, eftersom man vet att de alltid kommer att 
stötta en och står för samma sak.

Ett initiativ som gör skillnad
Bolaget genomförde under 2021 ett större internt arbete 
kring jargonger, machokultur och gemenskap som en del 
av sin egen implementering av Sila Snacket. Det arbetet 
renderade i rapporten "Sila Snacket – en undersökning 
om ett byggföretags kultur i förändring". För att få så god 
effekt som möjligt internt och tyngd i analyserna anställde 
de genusvetaren och för detta snickaren Charlie Klang för 
att leda arbetet. Sedan lanseringen av Sila Snacket under 
hösten 2021 har runt 80 företag hört av sig för att bli en del 
av initiativet och många samarbeten är i sin linda. Flertalet 
av företagen samt initiativtagaren själv vittnar om att märket 
skapat en större medvetenhet om hur man uttrycker sig 
samt ett klimat där man enklare vågar säga ifrån. 

Resultat
TL Byggs rörelseresultat ökade med 9 mkr 2021, vilket 
främst förklaras av utfall i en avgjord tvist som fallit ut till 
TL Byggs fördel. Täckningsgraden är i stort sett oförändrad 
jämfört med föregående år men omsättningen exklusive 
utfall i tvist har minskat jämfört med år 2020. TL Bygg har 
trots hårdare konkurrenssituation en god orderstock och 
andel kända uppdrag vid ingången av 2022.
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