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Atrium Ljungberg är ett av Sveriges större börsnoterade  
fastighetsbolag. Vi finns på starka delmarknader i landets 
främsta tillväxt regioner; Stockholm, Göteborg, Malmö och 
Uppsala. Här skapar vi levande och trygga stadsmiljöer med 
en blandning av kontor, bostäder, handel, service och kultur.

Göteborg,6 %

Stockholm,76 %

Malmö, 7 %

Uppsala,11 %

Våra  
fastighets-
   områden.
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Stockholm,76 %

Fastighetsbeståndet 
i siffror.
Atrium Ljungbergs fastighetsbestånd utgörs av högkvalitativa 
kontors- och  handelsfastigheter koncentrerade till centrala lägen 
i tillväxtregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, 
och är värderat till totalt 52 mdkr.

Fastighetsbestånd
Vårt fastighetsbestånd består huvudsakligen av kontors- 
och handelsfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Uppsala. Fastighetsportföljen 
innehåller totalt 67 fastigheter med en sammanlagd 
 uthyrbar area om 1 082 000 kvm. 

Under året har förvärv och tillträde skett av en mindre 
butiksfastighet i Göteborg, Lindholmen 44:2. Vidare har 
frånträde skett av fastigheterna Kolding 3 och 4 i Kista, båda 
upplåtna med tomträtt, samt av en mindre markfastighet i 
Haninge, Västnora 4:26. Avtal har också tecknats om förvärv 
av M1:an och Centralstationen på Lindholmen i Göteborg, 
båda del av fastigheten Lundbyvassen 4:6. Fastigheten 
beräknas tillträdas i början av 2024 och förvärvet är villkorat 
av att detaljplanen för fastigheten vinner laga kraft. Vidare 
tecknades avtal under fjärde kvartalet om att förvärva tomt-
rätten Palmfelt Center i Slakthusområdet. Förvärvet är vill-
korat av lagakraftvunnet beslut i kommunfullmäktige, varför 
tillträde beräknas ske under andra kvartalet 2022.

Fastighetsvärde
Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick vid års skiftet 
till 51 589 mkr (47 334), varav exploateringsfastigheter 1 254 
mkr (1 308). Genomsnittligt direktavkastningskrav i värde-
ringen var 4,2 % (4,4). Byggrätter och mark ingår med 781 
mkr (463), se mer om våra projekt på sidorna 44–55. 

Orealiserade värdeförändringar uppgick till 3 040 mkr 
(–119), motsvarande 6,4 % (–0,3). Av värdeförändringen 
utgör 974 mkr (258) projektvinster i under året färdigställda 
och pågående projekt. Vidare har en stark fastighetsmark-
nad medfört sänkt genomsnittligt avkastningskrav om cirka 
15 bps, innebärande 1 191 mkr (482) i ökat fastighetsvärde. 
Resterande värdeökning är hänförligt till förbättrat kassa-
flöde om 707 mkr (–859) samt högre byggrättsvärde om 168 
mkr (0). S Läs mer om värderingen i not T.1 på sidan 130.

Byggrätter
Totalt finns 420 000 kvm BTA byggrätter exklusive mark-
anvisningar och ombyggnationer, varav 61 000 kvm BTA 
med lagakraftvunnen detaljplan. 359 000 kvm BTA kräver 
en detaljplaneändring för att kunna realiseras. Av de 
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Övriga, 78 %
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 4 %
Academic Work Sweden AB, 3 %
Atlas Copco AB, 3 %
H & M Hennes & Mauritz, 2 %
Nacka kommun, 2 %
ICA Sverige AB, 2 %
Domstolsverket, 2 %
Region Stockholm, 2 %
Stockholms Kommun, 2 % 
Järfälla Kommun,1 %

Nettouthyrning

Tio största kunder, kontrakterad 
årshyra
–  De tio största hyresgästerna utgör 22 % av kontrakterad årshyra 

2021, där flera av de största är kommuner, landsting eller statliga.
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lagakraftvunna byggrätterna avser 20 000 kvm BTA kom-
mersiella byggrätter och 41 000 kvm BTA exploaterings-
fastigheter. Bokfört värde uppgår till cirka 2 800 kr/kvm 
BTA för kommersiella byggrätter. Tidigare lagakraftvunna 
hyresrättsbyggrätter har övergått i exploateringsfastigheter. 
Bokfört värde för byggrätter inom exploateringsfastigheter 
uppgår till cirka 3 600 kr/kvm BTA beräknad utifrån 168 000 
kvm BTA, vilket inkluderar även icke detaljplanelagd mark. 
Volymen markanvisade byggrätter uppgår till cirka 333 000 
kvm och återfinns framförallt i Slakthusområdet, Hagastaden 
och Slussen i Stockholm samt Gränbystaden i Uppsala.

Kontrakterad årshyra
Kontrakterad årshyra uppgick vid årsskiftet till 2 379 mkr  
(2 266). Hyresvärdet, det vill säga kontrakterad årshyra och 
bedömd marknadshyra för vakanta ytor, uppgick till  
2 620 mkr (2 481). Ekonomisk uthyrningsgrad vid års-
skiftet uppgick till 91 % (91). Av total kontrakterad årshyra 
utgör mindre än 1 % hyresgäster som antingen är försatta i 
konkurs eller genomgår en rekonstruktion. 

Kontraktsportföljen
Den kommersiella hyreskontraktsportföljen, det vill säga 
samtliga hyreskontrakt exklusive bostäder och garage/ 
parkering, är väl diversifierad och består av 1 505 hyres-
kontrakt (1 531), med en genomsnittlig kontrakterad 
årshyra inklusive tillägg om 1,6 mkr (1,4). Genomsnittlig 
återstående löptid uppgick vid årsskiftet till 3,9 år (3,5). 
Under 2022 kommer 13 % (14) av kontrakterad årshyra vara 
möjlig för omförhandling. De tio största kunderna utgör 
22 % (22) av kontrakterad årshyra, medan 11 % (9) utgörs 
av stat, kommuner eller landsting. 87 % (88) av kontrak-
terad årshyra regleras med en indexklausul kopplad till 
konsumentpris index eller med tillägg som är kopplade till 
faktiska kostnader. I hyreskontrakt avseende handelslokaler 
förekommer avtalsvillkor innebärande en minimihyra med 
ett tillägg beroende på butikens omsättning. 1 % (1) av 
 kontrakterad årshyra utgörs av uppskattade omsättnings-
tillägg utöver minimihyran. 

Nettouthyrning
Under året har nyuthyrningar skett om 248 mkr (157) 
medan uppsägningar från kund uppgår till 177 mkr (127). 
Därtill har vi sagt upp kund för avflytt inför kommande 
projekt motsvarande en årshyra om 31 mkr (47), vilket 

medför en nettouthyrning på årsbasis om 40 mkr (–16) där 
20 mkr (27) avser projektfastigheter. Tidsförskjutningen 
mellan nettouthyrningen och dess resultateffekt bedöms 
till 3–12 månader.

Fastighetskostnader
Fastighetskostnaderna inklusive tomt rättsavgäld uppgick 
under året till –760 mkr (–810). För jämförbart bestånd är 
kostnaden –641 mkr, motsvarande –788 kr/kvm (–788). 
Kostnaden för att driva handelsfastigheter och främst 
köpcentrum är generellt högre än för övriga kommersiella 
fastighetstyper. Till viss del täcks driftkostnaderna genom 
vidarefakturering till hyresgästerna via hyrestillägg. 

Överskottsgrad
Överskottsgraden uppgick under året till 68 % (67).

Kontor, 51 %, 1 218 mkr
Sällanköp, 19 %, 447 mkr
Kultur/Utbildning, 8 %, 184 mkr
Hälsa/vård, 6 %, 146 mkr
Dagligvaror, 5 %, 125 mkr
Restaurang, 5 %, 119 mkr
Övrigt, 3 %, 80 mkr
Bostad, 3 %, 61 mkr

Stockholm, 69  %, 1 636 mkr
Uppsala, 15  %, 350 mkr
Malmö, 10  %, 233 mkr
Göteborg, 7  %, 162 mkr

Kontrakterad årshyra per lokaltyp
– En blandad portfölj skapar flexibilitet.

Kontrakterad årshyra per region
– Endast i starka tillväxtregioner.

 Fokus

Hybridvägskäl 
– vem väljer 
rätt?
I takt med att allt fler kontor öppnas 
har många följt de linjer som de 
stora techbolagen väljer framåt. 
Netflix meddelar att personalen ska 
tillbaka till kontoren, Apple inför en 
strikt hybridmodell där man tillåts 
jobba hemifrån max två fasta dagar i 
veckan och Spotify lanserar en indivi-
danpassad modell där medarbetaren 
själv får bestämma. Tre techbolag 
med tre olika strategier när kontoren 
återigen öppnar upp.

– Nu när många kontorsarbetare har 
fått förmånen att jobba på distans har 
vissa uppskattat den och andra inte. 
Att ta ifrån en förmån eller möjlighe-
ten, så som Apple gjort, leder till frik-
tioner som i framtiden kan innebära 
en högre personalomsättning, säger 
Maral Babapour Chafi som forskar 
om samspelet mellan människa och 
teknik i arbetslivet på Institutet för 
Stressmedicin i Göteborg.

– Många gånger misstolkar man att 
rättvisa ska vara samma för alla. Men 
människor har olika förutsättningar. 
En rättvis lösning ur ett användar-
centrerat designperspektiv är att ge 
samma valmöjligheter till medarbe-
tare, och inte påtvinga en lösning 
som inte passar deras förutsättningar, 
preferenser och behov, säger Maral.

Ta del av vår framtidsrapport på  
al.se/hybriduniversum.
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Förvärvade och tillträdda fastigheter1)

Fastighet Område Kategori Uthyrbar area, kvm Tillträde Underliggande pris fastighet, mkr
Lindholmen 44:2 Göteborg Kontor - Januari 2021 25

Avyttrade fastigheter
Fastighet Område Kategori Uthyrbar area, kvm Frånträde Underliggande pris fastighet, mkr
Kolding 3, Kolding 4 Kista Kontor 59 506 Juli 2021 805
Västnora 4:26 Haninge Mark - November 2021 0
1) Läs mer i fastighetsförteckningen på www.al.se

Förändring av fastighetsbeståndet
2021 2020

Förvaltningsfastigheter
Verkligt värde vid periodens början 46 026 47 513
Förvärv (efter avdrag uppskjuten skatt) 25 410
Försäljning –805 –3 979
Investeringar i egna fastigheter 2 059 2 208
Orealiserade värdeförändringar 3 040 –119
Omklassificering –11 –7
Verkligt värde vid periodens slut 50 335 46 026

Exploateringsfastigheter
Vid periodens början 1 308 997
Omklassificering 11 7
Försäljning brf –284 -
Investeringar i bostadsrättsprojekt 220 305
Exploateringsfastigheter, vid periodens slut 1 254 1308
Fastighetsbeståndet totalt 51 589 47 334

Fastighetsbestånd
Uthyrbar area, ’000 kvm Verkligt värde, mkr Verkligt värde, kr/kvm 1) Överskottsgrad, %

Fastighetstyp 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021 2020
Kontorsfastigheter 607 639 29 456 27 344 60 310 53 616 74 74
Handelsfastigheter 320 302 11 486 9 993 45 067 41 646 61 59
Bostadsfastigheter 48 45 1 532 1 282 36 902 33 129 64 66
Affärsområde Fastighet 975 986 42 474 38 619 54 167 48 969 69 69
Projektfastigheter 102 96 7 080 6 944 E/T 2) E/T 2) 55 47
Mark och byggrätter - - 781 463 - -
Summa Förvaltningsfastigheter 1 077 1 082 50 335 46 026 68 67
Exploateringsfastigheter 6 6 1 2543) 1 3083) 6 40
Fastighetsbeståndet totalt 1 082 1 087 51 589 47 334 68 67
Sålda fastigheter - - - - 66 56
Totalt koncern 1 082 1 087 51 589 47 334 68 67
1) Kvm exklusive garage. 
2) Uthyrbar area för nyproduktion redovisas först vid projektets färdigställande varför uppgiften inte ger en rättvisande bild.
3) 1 254 mkr (1 308) avser bokfört värde. Bedömt verkligt värde uppgår till 1 705 mkr (1 781).

Orealiserade värdeförändringar
2021 2020

Direktavkastningskrav 1 191 482
Kassaflöde mm 707 –859
Projektvinster 974 258
Byggrätter 168 0
Totalt 3 040 –119
D:o i % 6,4 % –0,3 %
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Stockholm
Stockholm är kontrasternas stad, urban och naturnära på 
samma gång. Mångfald och nytänkande är centralt och här 
skapas innovationer som sprider sig världen över. Stockholm 
är en av de snabbast växande regionerna i Europa. Här 
pågår och planeras ett 30-tal större stadsutvecklingsprojekt 
där Atrium Ljungberg är delaktig i flera, bland annat Sickla, 
Slakthusområdet, Slussen och Hagastaden. Stockholm står 
för 76 % av Atrium Ljungbergs kontrakterade årshyra och 
utöver våra stora utvecklingsområden finns vi representerade 
på andra starka delmarknader såsom Medborgarplatsen, City, 
Sundbyberg och Liljeholmen.
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Hyresvärde, 
mkr

Total uthyrbar yta, 
tusen kvm

Lokaltyper i Stockholm, 
hyresvärde
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Slussen 
– där hela staden möts.
Slussen har varit en central plats sedan Stockholm grundades. Allt eftersom 
staden har vuxit och nya behov uppkommit har platsen utvecklats. Stockholms 
stora byggprojekt Nya Slussen pågår för fullt och kommer att fortsätta påverka 
området fram till år 2025.

Slussen ska bli en attraktiv mötesplats med nya torg, stråk 
och områdets första park. Kollektivtrafiken, gående och 
cyklister ska få mer plats, samtidigt som ytorna för bil-
trafik minskar och anpassas för att rymma dagens trafik-
flöden. Nya byggnader och verksamhetsytor ovan och 
under mark tillskapas.

Våra tre fastigheter vid Slussen bildar en tydlig front mot 
Stadsgårdskajen. Glashuset är en av Stockholms mest 
kända byggnader och omgärdas av Katarinahuset med 
Katarinahissen och Sjömansinstitutet. Idag används alla tre 
fastigheter som kontorslokaler med utsikt över Stockholms 
mest centrala delar. Bland hyresgästerna hittar vi till exempel 
Convendum, HiQ, TT, Wingårdhs och Tengbomgruppen.

Katarinahuset moderniseras
Vi genomför just nu ett omfattande ombyggnadsprojekt 
i Katarinahuset. Här utvecklar vi moderna och genom-
tänkta kontor med historiska detaljer. Dessutom kommer 
Katarinahuset att innehålla ett hotell och flera restauranger, 
bland annat klassiska Gondolen som återkommer i ny 
tappning under årsskiftet 2023/2024. Vi planerar även att 
göra en mindre påbyggnad och samtidigt tillgängliggöra 
takterrasserna för allmänheten med tillträde via både 
Katarinahissen och Mosebacke. Hela ombyggnationen 
beräknas vara klar till sommaren 2023.

Flera markanvisningar 
Vi har flera markanvisningar vid Slussen. Det gäller dels 
den nya handelsplatsen om 16 000 kvm BTA som knyter 
samman tunnelbanan med den nya bussterminalen och 
Saltsjöbanan. Här tillskapas drygt 50 lokaler för butiker, 
restauranger och service för de hundratusentals som 
dagligen vistas vid Slussen. Handelsplatsen angränsar även 
till den kommande Mälarterrassen, en mötesplats för mat 
och kultur, som vi markanvisades 2018. Handelsplatsen och 
Mälarterrassen beräknas öppna år 2025.

Framför Katarinahuset har vi även en byggrätt om 7 500 
kvm BTA. Här planerar vi för moderna kontor med utsikt 
över Stockholm, med publika verksamheter i entréplan. 
Närmsta granne blir Nobel Center som planeras att byggas 
framför Glashuset. Allt detta innebär att vi kommer att vara 
en av de största fastighetsägarna vid Slussen och därmed 
aktivt bidra till platsens utveckling och attraktivitet under 
lång tid. 

Atrium Ljungberg är en av de största fastig-
hetsägarna vid Slussen med Glashuset, 
Katarinahuset och Sjömansinstitutet. 

Projekt Nya Slussen som pågår till 2025 
ger människan mer plats och omvandlar 
Slussen från trafikplats till mötesplats.

Kontor Handel Bostäder

Antal fastigheter (st) 2 - -

Uthyrbar yta (kvm) 26 379 - -

Hyresvärde (mkr) 140 - -

Exklusive projektfastigheter.
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Sickla 
– den idédrivna staden.
1997 förvärvade vi det gamla industriområdet av Atlas Copco. Under de 
senaste decennierna har Sickla utvecklats till en levande stadsdel med arbets-
platser, bostäder, utbildning, kultur, vård, restauranger och handel. Flera bygg-
projekt är i gång och utvecklingen kommer att fortsätta under många år fram-
över. 2030 förlängs tunnelbanan till Nacka och från stationen i Sickla kommer 
det endast ta sex minuter till T-Centralen. 

Framgångsrik bostadsutveckling 
på Nobelberget
På Nobelberget utvecklar vi en attraktiv och tät stadsdel 
med både bostäder, kontor, kommersiella stråk och gröna 
ytor. Det andra bostadskvarteret, Brf Konstharts, som 
består av 56 bostadsrätter är i produktion och projektet är 
klart för inflyttning under tredje kvartalet 2022. Samtliga 
lägenheter är tecknade med bindande förhandsavtal. Under 
hösten 2021 säljstartades nästa kvarter, Brf Kulturtrappan, 
med totalt 93 lägenheter och vid årsskiftet var 60 % av 
dessa bokade. På Nobelberget planerar vi totalt för drygt 
500 bostäder. Samtidigt pågår planeringen av cirka 700 
bostäder i Kyrkviken, 500 bostäder i Centrala Sickla och 
cirka 120 bostäder på Norra Nobelberget.  

Hotell Tapetfabriken välkomnar sina 
första gäster
I juni invigdes Sicklas nya hotell, Clarion Collection Hotel 
Tapetfabriken. Byggnaden uppfördes 1906 och inhyste 
ursprungligen den prisbelönte tapettillverkaren Kåbergs 
tapetfabrik. Sedan dess har den bland annat verkat som 
servicebyggnad för Atlas Copco och varit kreativt kontor. 
Under ombyggnaden till hotell återbrukades originaltegel i 
fasaden och historien har tagits tillvara i hotellverksamheten. 

Hotellet har totalt 236 hotellrum, 4 mötesrum, restaurang, 
bar och gym och ligger intill Marcusplatsen.

Förstärkt restaurangutbud
Under året har flera nya restauranger öppnat i Sickla och 
fler är på gång. Den historiska trävillan Fanny Udde, som 
bagerimästaren Anders Richard Westerdahl lät bygga till sin 
fru Fanny år 1877, rymmer numera trädgårdscafé och bistro. 
Till våren slår även Westerdahls by Niklas and Friends upp 
sina dörrar i bottenvåningen på Sickla Front, precis i början 
av Sicklastråket, som knyter ihop Sickla med Hammarby 
Sjöstad. Under året har även kvartersbageriet Robin 
Delselius Bageri och Brillo Pizza etablerats. Restaurangerna 
är ett bra tillskott till Sicklas övriga utbud såsom kaffe-
rosteriet och restaurangen Black Honey Coffee Roasters, 
Urban Deli, Erssons Deli och Bastard Burger.

Lätt att ha en aktiv livsstil
Vi arbetar aktivt med att utveckla Sickla till en stadsdel där 
det ska vara enkelt att leva aktivt. Den direkta närheten till 
Hammarbybacken, Nackareservatet och Sicklasjön upp-
skattas av många som arbetar och bor i Sickla, och under 
året har flera verksamheter inom aktiv livsstil etablerat 
sig. Vid årsskiftet slog Alba Golf upp dörrarna till en helt 

Dieselverkstaden på Marcusplatsen i 
Sickla innehåller bland annat konsthall, 
Klätterverket och bibliotek. 
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ny golf upplevelse. I ombonade industrihistoriska lokaler 
serveras god mat, dryck och valfria artonhålsrundor från 
världens alla hörn. I november öppnade Centurion Padel en 
fullsortimentsbutik, café, tre dubbelbanor samt en unik och 
specialbyggd padelbana för test- och provspel och i april 
öppnade Skills Academy Football Center ett inomhuscenter 
för fotboll. 

Starka varumärken till Sickla
Under året tecknades hyresavtal med Ikea, som öppnade 
en 700 kvm stor planeringsstudio strax innan jul. Här kan 
kunder planera och beställa heminredningslösningar för 
kök, sovrum och förvaring. Ikea är ett välkommet tillskott 
till Sicklas utbud av heminredning och kök. Bland övriga 
köksaktörer återfinns bland annat Ballingslöv, Marbodal, 
Electrolux samt HTH Kök. 

Under året färdigställdes även utbyggnaden av Sickla galle-
ria, där drygt 5 000 kvm handelsytor samt 200 parkerings-
platser tillskapats. Sport- och fritidsaktören XXL öppnade i 
november en 3 100 kvm stor butik och i övriga lokaler finns 
bland annat Rituals, Normal och Lekia. 

Flera kontorsetableringar
Sickla fortsätter att växa som ett starkt kontorsläge i 
Stockholmsområdet. Just nu pågår byggnationen av  
Sickla stationshus, en 23 våningar hög byggnad om cirka  
21 000 kvm BTA. Det nya huset ska innehålla biljetthall för 
tunnelbana, kontor och restaurang. Detaljplanen antogs i 
december. Under året har vi bland annat tecknat hyresavtal 
med spelutvecklaren Liquid Swords och coworking-aktören 
Places, samt Domstolsverket som utökar sina befintliga 
lokaler i Sickla Front.

Stora utvecklingsplaner för Centrala Sickla 
Just nu pågår ett omfattande detaljplanearbete för Centrala 
Sickla, området mellan Marcusplatsen i väster och Kyrkviken 
i öster. Centrala Sickla består idag av stora parkerings-
platser och låga handelsbyggnader. Ytorna kommer att 
omvandlas till urbana kvarter där promenadstråk samsas 
med högre hus med kontorsarbetsplatser och restauranger 
och butiker i bottenvåningarna. Totalt omfattar planen cirka 
150 000 kvm BTA, motsvarande cirka 7 000 kontorsarbets-
platser och cirka 500 nya bostäder. Detaljplaneprocessen 
bedöms vara klar om cirka två år.

Sickla galleria har under de senaste åren 
byggts ut och utvecklats med ett attraktivt 
utbud av butiker och restauranger. 

I Curanten i Sickla har vi samlat många 
olika vårdaktörer, till exempel tandläkare, 
vårdcentral, sjukgymnaster och babysim. 

Stockholm

Kontor Handel Bostäder

Antal fastigheter (st) 7 2 -

Uthyrbar yta (kvm) 168 435 111 946 -

Hyresvärde (mkr) 365 324 -

Antal butiker/ 
restauranger/service 20 143 -

Butikernas 
omsättning 416 2 977 -

Antal besökare/år 
(milj.) 1 10 -

Exklusive projektfastigheter.
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Slakthusområdet – Stockholms 
nya mötesplats för mat, 
kultur och upplevelser.
Under sin hundraåriga historia har Slakthusområdet präglats av en stark entre-
prenörsanda. Det tar vi fasta på och utvecklar vidare när vi nu tar avstamp 
för de kommande hundra åren. Här kommer nya former av arbetsplatser och 
boenden växa fram för att tillsammans skapa en unik och kreativ stadsdel i 
Stockholm, som stolt tar sitt mathistoriska arv in i framtiden.

Den 31 januari 1912 invigde kung Gustav V Stockholms första 
offentliga slakthus strax söder om Södermalm i Stockholm. 
I samband med detta infördes slakttvång i staden och all 
slakt skulle ske vid slakthuset, för att få kontroll på de brister 
i hygien och tillsyn som förekom. Detta var starten på 100 år 
av boskapsslakt och livsmedelsproduktion i Slakthusområdet. 
Det som för 100 år sedan låg i stadens absoluta ytterkant är 
idag en del av det moderna och centrala Stockholm. Staden 
växer snabbt och behovet av att utveckla nya platser där invå-
narna kan bo, arbeta och leva är stort. Stockholms stad har 
träffat ett avtal med Atrium Ljungberg om samarbete kring 
utvecklingen av stora delar av området.

Slakthusområdet innehåller byggnader från olika decennier 
som gemensamt bidrar till områdets kulturvärden och histo-
ria. Ett stort antal av dessa ska bevaras och finnas med när 
det nya området växer fram. Rivning av några byggnader 
har påbörjats, bland annat för att kunna förbereda för den 
nya tunnelbanestationen med flera uppgångar.

Unika stadsutvecklingsmöjligheter
Slakthusområdet är ett av Stockholms största stadsutveck-
lingsprojekt och i maj vann den första detaljplanen i området 
laga kraft. 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.

Under 2021 tecknade vi ett samarbetsavtal 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. Byggnaden blir belägen i den sydöstra delen 
av Slakthusområdet och intentionen är att huset står klart 
2028 inför utbildningsstart i januari 2029. Under våren 
utlystes en arkitekttävling avseende gestaltningen av den 
nya högskolan. Under hösten planstartade även den cen-
trala delen av Slakthusområdet där vi kommer att utveckla 
kontor och bostäder.  

Slakthusområdet är ett av Stockholms största 
stadsutvecklingsprojekt genom tiderna. 

Området innehåller byggnader från olika 
decennier. Ett stort antal kommer att bevaras, 
bland annat Förbindelsehallen. 

Stockholm

Kontor Handel Bostäder

Antal fastigheter (st) 2 1 -

Uthyrbar yta (kvm) 26 362 870 -

Hyresvärde (mkr) 76 2 -

Exklusive projektfastigheter.
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City – attraktiva kontor  
vid Stockholms mest  
trafikerade gågata.
Mitt i centrala Stockholm längs den välkända Drottninggatan ligger fastighe-
terna Skotten 6 och Adam & Eva 17. Totalt omfattar de båda fastigheterna cirka 
21 000 kvm där mer än 50 % av ytan består av kontor.

Under våren 2020 erhöll vi en ny markanvisning på Norra 
Entrétorget för hotell eller kontor om cirka 4 000 kvm BTA. 
Innan sommaren tecknades en avsiktsförklaring med Sisab, 
Skolfastigheter i Stockholm AB, om att bygga en gymnasie-
skola i området. Den nya gymnasieskolan planeras omfatta 
cirka 6 000 kvm uthyrbar area och ska kunna ta emot cirka 
800 elever. Intentionen från samtliga parter är att skolan ska 
kunna öppna till skolstart hösten 2025.

Storsatsning på ny matdestination
Under 2021 presenterades vår nya satsning Hus 26, en 
ny mötesplats med handplockade restaurang- och bar-
koncept i lokaler med industriell känsla. Hus 26 är en 
del av Slakthushallarna, en samling industribyggnader 
i jugendstil från 1912 som binds samman av den stora 
Förbindelsehallen. Ambitionen är att skapa en helt unik 
plats i Stockholms, och kanske även Sveriges, restaurang- 
och kulturutbud. 

Den hyllade kockduon Adam Dahlberg och Albin Wessman, 
bakom krogarna Adam/Albin och Misshumasshu i 
Stockholm, kommer öppna sin största restaurang någonsin 
under hösten 2022. Den nischade lyssningsbaren Hosoi 
som tidigare huserat på Brunkebergstorg i Stockholm, 
nystartar under 2022 i helt egen regi i Hus 26 med restau-
rang, bar och lyssningsrum. Stockholm Roast, som etable-
rade sig i Slakthusområdet under 2020, utökar sin verksam-
het med restaurang, vinbar och bageri i Hus 26. Fler aktörer 
kommer presenteras under 2022.

En levande stadsdel under dygnets alla timmar
2019 inledde Atrium Ljungberg ett samarbete med Park 
teatern, som bjöd på uppskattade föreställningskvällar i 
den gamla Förbindelsehallen. Det som var tänkt som ett 
återkommande evenemang sattes på paus under pandemin 
men återkom under hösten 2021 med fyra föreställningar. 

Den stora kulturarenan Fållan har under året fungerat som en 
av Stockholms största vaccinationscentraler. Under hösten 
kunde arenan återigen öppna för konserter och klubbar.

Vår vision är att Slakthusområdet ska bli Stockholms nya 
mötesplats för mat, kultur och upplevelser. Här planerar vi 
för en stor mängd arbetsplatser med fokus på tech, design 
och innovation, samt drygt 500 bostäder. Området kommer 
också att fyllas med kultur, konst och nattliv.

Stockholm

Skotten 6 består av sex kontorsvåningar med butiker och 
service i bottenvåningarna, bland annat Weekday, Lager 157 
och nyöppnade Hemtex. Byggnaden kallas ”Bohagshuset” 
och var en del av det anrika Pub-varuhuset vid Hötorget. 

Adam & Eva 17 är en äldre fastighet från 1890 som under 
100 år huserade John Walls järnaffär. Efter en brand 1990 
byggdes fastigheten om. Idag finns bland annat Zara, 
O'Learys i gatuplan och högre upp i fastigheten finns 
kontorshyresgäster inom kreativa näringar som event, PR 
och webbutveckling. Båda fastigheterna är miljöcertifierade 
med Breeam In-Use Very Good. 

För en tryggare och trivsammare stadskärna
Vi deltar aktivt i organisationen City i Samverkan, vars syfte 
är att att skapa en attraktiv, säker, trygg stadskärna.

På Drottninggatan, Sveriges mest besökta 
shoppinggata, rör sig drygt 75 000 
människor varje dag. 

Kontor Handel Bostäder

Antal fastigheter (st) 1 1 -

Uthyrbar yta (kvm) 12 971 7 985 -

Hyresvärde (mkr) 79 60 -

Exklusive projektfastigheter.
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Stockholm

Det goda läget kommer att stärkas ytterligare när en ny 
tunnelbanelinje byggs mellan Älvsjö och Fridhemsplan via 
Liljeholmen. Stockholms stad har planer på att utveckla 
och förtäta området där Liljeholmens centrum ska stärkas 
och levandegöras, bland annat genom att addera attraktiva 
bostäder och service och att däcka över tunnelbane spåren. 
Liljeholmen kommer att knytas ihop med Södermalm 
genom bebyggelse längs Södertäljevägen vilken planeras 
att göras om till stadsgata. I Stockholms stads översikts-
plan står att man vill tillvarata Liljeholmens goda möjligheter 
till fler arbetsplatser i söderort. Atrium Ljungberg vill aktivt 
medverka i den fortsatta utvecklingen av området. 

Atrium Ljungberg äger kontorsfastigheten Stora Katrineberg 
16 med tre byggnader om cirka 42 000 kvm uthyrbar area. 
Fastigheten ligger vid Liljeholmshamnen och i närheten 
av Liljeholmstorget Galleria, tunnelbanan och Marieviks 
kontorsområde. Fastigheten är i det närmaste fullt uthyrd 
med många namnkunniga hyresgäster, bland andra H&M, 
Bankgirot, Valmet, George Ficher och Egencia. 

Under de senare åren har stort fokus lagts på att uppgra-
dera fastigheten med nya hållbara lösningar. Bland annat 
har ventilationssystem och belysning bytts ut, solceller 
installerats och numera finns även bikupor på taket. 
Tillsammans med Boulebar har vi också omvandlat ett 
gammalt tryckeri till en populär mötesplats för boule, mat 
och dryck i två våningar. Vi undersöker även möjligheten att 
ytterligare utveckla fastigheten med moderna kontor och 
restauranger och caféer i entréplan. 

I Liljeholmen äger vi även en kulturskatt mitt i stadsmiljön. 
En genuin 1770-talsgård, som ursprungligen var ett som-
marhus, där kung Karl XIV Johan brukade passera för att 
fräscha till sig på sina resor. Idag nyttjas fastigheten av en 
redovisningsbyrå. Liljeholmen utvecklas med bostäder och 

service. Här äger vi fastigheten Stora 
Katrineberg 16 vid Liljeholmshamnen. 

Liljeholmen – med stark 
koppling till Södermalm.
Redan på 1700-talet fanns industrier på denna citynära plats och i 
takt med att Stockholms innerstad växer söderut har Liljeholmen 
utvecklats rejält. Här finns nu en blandad stadsdel som är en viktig 
knutpunkt för kollektivtrafiken i Stockholm.

Kontor Handel Bostäder

Antal fastigheter (st) 1 - -

Uthyrbar yta (kvm) 42 425 - -

Hyresvärde (mkr) 127 - -

Exklusive projektfastigheter.

06. Våra fastighetsområden S.66



Hagastaden 
– en vetenskapsstad 
i världsklass.
Den nya stadsdelen Hagastaden är lika stor som tre Gamla 
Stan, 95 hektar och binder samman Stockholm med Solna. 
Här skapas ett av världens främsta kluster för life science.

Atrium Ljungberg är en av Hagastadens största fastighets-
ägare och har funnits på platsen i närmare 25 år. Här äger 
och förvaltar vi cirka 42 000 kvm karaktäristiska industri-
fastigheter som tidigare Apotekarnes Mineralvattenfabrik, 
Glashuset och PV-palatset. Alla fastigheter är om- och 
tillbyggda till kontor med bevarad industrikaraktär och 
 effektiva ytor. 

Hagastaden ska, då det är klart, innehålla närmare 50 000 
arbetsplatser. Här blandas företagande och forskning med 
bostäder, mötesplatser, restauranger och service vilket 
tillsammans skapar en levande stadsdel med en spännande 
kontrast mellan historiska miljöer och framtida arkitektur. 
Hela Norra Stationsgatan utvecklas till ett myllrande stråk 
med fokus på mat- och kulturupplevelser och ett kvalitativt 
serviceutbud. Den goda tillgängligheten som redan idag 
finns i området stärks ytterligare när stadsdelen får en ny 
tunnelbanestation. Tunnelbanan byggs ut med en ny linje 
(Gula linjen) från Odenplan till Arenastaden. Enligt uppgifter 
från Region Stockholm beräknas tunnelbanan vara klar 2028. 

Stadsdelen är ett av Sveriges mest intressanta områden 
med en enorm potential. Här pågår en rad större utveck-
lingsprojekt, bland annat vårt eget Life City vars första 
hyresgäster flyttade in i slutet av 2021. Huset, som omfat-
tar 27 500 kvm uthyrbar area, ska bli ett nytt centrum för 
affärsutveckling och service kopplat till vård, forskning 
och life science och en mötesplats för näringsliv, akademi 
och samhälle.

Vi har också en markanvisning i Östra Hagastaden, ett 
kvarter som kommer att utgöra stadens norra port. Det 
nya området kommer att sudda ut den mur som spår och 
motorväg tidigare utgjorde mellan Hagastaden, Solna och 
Brunnsviken. Här skapar vi och flera andra aktörer förutsätt-
ningar för en trygg och hållbar stadsdel som kommer att 
leva under en stor del av dygnet och veckan. 

Slutligen har vi även ytterligare tre markanvisningar där vi 
planerar för stadsmässiga kvarter med såväl kontor som 
hotell och bostadsfastigheter med levande bottenvåningar. 
Genom förvaltning av våra befintliga fastigheter, nya stora 
projekt och markanvisningar vill vi vara med och bidra till 
områdets utveckling och framtidsvision. 

I Hagastaden blandas företagande och 
forskning med bostäder, restauranger och 
service. En vetenskapsstad i världsklass. 

Stockholm

Kontor Handel Bostäder

Antal fastigheter (st) 2 - -

Uthyrbar yta (kvm) 42 099 - -

Hyresvärde (mkr) 139 - -

Exklusive projektfastigheter.
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Kista – ett kluster 
för världsledande 
teknikutveckling.

Sundbyberg – en av 
landets mest  
tätbefolkade kommuner.

Kista genomgår en utveckling till en levande blandstad. 
Tillsammans med Stockholm stad, Region Stockholm, KTH 
och Stockholms universitet har vi ihop med fler ledande 
företag i Kista tagit fram en gemensam vision och hand-
lingsplan. Här sker en utveckling som stärker Kistas roll 
som kreativt nav och tillväxtmotor i norra Stockholm och 
det skapas förutsättningar för 8 000 nya arbetstillfällen och 
8 000 nya boende. 2023 kommer tillgängligheten för Kista 
öka genom en förlängning av Tvärbanan från Bromma.

I Kista äger vi Kista+ och kvarteret Nod som båda ligger 
i närheten av tunnelbanan och Kista galleria. Kista+ är en 
modern och miljöcertifierad kontorsfastighet som omfattar 
drygt 12 000 kvm, med IBM som den största hyresgästen. 
I kvarteret Nod om cirka 25 000 kvm (exkl. garage) samsas 
små och medelstora ICT-företag, universitet och skolor, 
start-ups och organisationer, till exempel Fujitsu Sverige, 
KTH och Stockholms universitet. I Nod har vi skapat 
naturliga mötesplatser och flexibla kontorslösningar för 
människor och företag att mötas och utvecklas tillsammans.

Försäljning av Kista Front
Under året har vi avyttrat tomträtterna Kolding 3 och 4, även 
kallade Kista Front. Köpeskillingen baserades på ett under-
liggande fastighetsvärde om 805 mkr och omfattar  
44 000 kvm.

I Sundbyberg äger vi fastigheten Eken 6, känd som Choklad-
fabriken och Eken 14, Marabous gamla huvudkontor, alldeles 
intill Marabouparken. Fastigheterna ligger endast några 
hundra meter från Sundbybergs torg. Tillsammans omfattar 
de 36 000 kvm, där huvuddelen utgörs av kontor.

Med industrihistoriska anor har Chokladfabriken omvandlats 
till moderna kontor med stora ljusinsläpp och högt till tak. 
Gatuplanet är ombyggt med en ny konferensavdelning och 
fastigheten är certifierad med Breeam In-Use med betyget 
Very Good.

2021 erhölls ett positivt planbesked för utvecklingen av 
fastigheten Eken 14. Här vill vi skapa en livskraftig plats där 
historien tas tillvara. Bland annat vill vi göra Marabouparken 
mer tillgänglig genom en ny entré. Moderna arbetsplatser 
skapas och kompletteras med ett rikt kultur- och service-
utbud. Totalt omfattar planerna drygt 26 000 kvm BTA. 

Projektet är en del av utvecklingen av Sundbybergs nya 
stadskärna. De spår som idag delar området kommer att 
täckas över och knyta samman de båda stadshalvorna. Här 
kommer ges plats för 1 500 bostäder, kontor och service.

Chokladfabriken har omvandlats till moderna 
kontor med stora ljusinsläpp och högt i tak. 

Kista Nod är en dynamisk mötesplats för 
företagande, forskning och utbildning. 

Stockholm

Kontor Handel Bostäder

Antal fastigheter (st) 2 - -

Uthyrbar yta (kvm) 37 632 - -

Hyresvärde (mkr) 105 - -

Exklusive projektfastigheter.

Kontor Handel Bostäder

Antal fastigheter (st) 2 - -

Uthyrbar yta (kvm) 36 480 - -

Hyresvärde (mkr) 105 - -

Exklusive projektfastigheter.
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Vid Medborgarplatsen äger vi Söderhallarna, en byggnad 
som invigdes 1992, och som sedan dess har inrymt 
kontor, service och handel, med huvudsaklig inriktning på 
mat. Med sin centrala placering vid Medborgarplatsen är 
Söderhallarna en omtyckt handelsplats och en lokal mötes-
plats av stort värde för södermalmsbor och övriga stock-
holmare. Söderhallarna innehåller även en stor mängd 
arbetsplatser med en tyngdpunkt på kreativa techbolag 
och spelutveckling. 

I Söderhallarna ryms flera aktörer som arbetar aktivt med 
hållbar matproduktion, bland annat restaurangen och cate-
ringföretaget Sopköket som lagar mat på räddade råvaror. 
Sopköket tilldelades under året Änglamarkspriset 2021. 
Bland nyetableringarna under året hittar vi bland annat Art 
Bakery, den kenyanska restaurangen Swahili Street Food, 
italienska street food-konceptet Piadina och Curry Buddies.

Under hösten inledde Söderhallarna en satsning på live-
shopping med konceptet Saluhall Live. Satsningen görs i 
samarbete med svenska livevideobolaget Bambuser med 
syftet att nå en bredare publik och tillgängliggöra hyres-
gästernas utbud för fler. Under 2021 har Söderhallarna 
fortsatt att erbjuda gratis hemleverans via cykel, en mycket 
 uppskattad tjänst som initierades våren 2020. 

Vi planerar att rusta upp och utveckla hela fastigheten 
för att skapa en mötesplats för mat med ett stort fokus 
på hållbarhet, kultur och kreativitet. Fastigheten ska även 
inrymma moderna kontor som lockar kreativa branscher 
vilka gynnas av ett kontorsläge mitt i Sveriges största 
spelutvecklingskluster. Genom varsamma om- och tillbygg-
nader vill vi åstadkomma starka kopplingar till kringliggande 
stadsrum som bidrar till ökat folkliv och ökad trygghet runt 
Medborgarplatsen. Detaljplanearbete pågår och byggstart 
beräknas ske 2023.

Strax intill Söderhallarna ligger kontorsfastigheten 
Fatburssjön 8 som omfattar totalt 8 900 kvm. Under 
året tecknades nya hyresavtal med Fast Travel Games, 
Bergenstråhle & Partners och Mr Koll och fastig heten är 
därmed fullt uthyrd. Fastigheten är certifierad med Breeam 
In-Use Excellent.  

Medborgarplatsen 
– hjärtat av Södermalm.
Den gamla arbetarstadsdelen Södermalm är idag moderniserad, men mycket 
själ och hjärta finns kvar i kulturen på Söder, där Medborgarplatsen är öns 
mittpunkt. Stadsdelen är populär att bo i, men också attraktiv för kontors-
etableringar, framför allt för kreativa näringar och offentliga verksamheter.

I Söderhallarna finns flera aktörer som 
arbetar med hållbar matproduktion. 

Utvecklingen av Söderhallarna ska bland 
annat bidra till ökat folkliv och trygghet runt 
Medborgarplatsen. 

Stockholm

Kontor Handel Bostäder

Antal fastigheter (st) 2 - -

Uthyrbar yta (kvm) 30 772 - -

Hyresvärde (mkr) 108 - -

Exklusive projektfastigheter.
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Göteborg
Lindholmen har utvecklats från ett gammalt varvsområde 
till Göteborgs mest kunskaps intensiva och expansiva 
område och är en viktig knutpunkt för den växande staden. 
Området lockar till sig både nationella och internationella 
företag, studenter och  forskare. Här finns företag som 
Volvo, Geely, Ericsson, Nevs och Cevt samt forskning och 
utbildning på Chalmers och Lindholmen Science Park. 

Idag arbetar ungefär 25 000 personer på Lindholmen. Tillsammans med Göteborgs stad och 
andra fastighetsägare vill vi skapa en inkluderande, dynamisk och hållbar stad runt Göta älv 
och planer finns för att Lindholmen ska kunna växa till närmare 30 000 arbetsplatser. För att 
en stad ska leva under dygnets alla timmar planeras även för bostäder i området. 

Göteborg är en gammal stad men för Atrium Ljungberg är den relativt ny. Här vill vi, precis 
som på våra andra platser, vara med och utveckla långsiktigt hållbara stadsmiljöer tillsam-
mans med kommun, hyresgäster och andra samarbetspartners. Tillsammans skapar vi ett 
kompetenskluster inom media, fordonsutveckling, innovation och IT. En plats där konst 
möter vetenskap och teori möter praktisk tillämpning.

Göteborg 171

Göteborg 73

Övrigt
Hälsa/vård

Kontor 94 %, 160 mkr
3 %, 5 mkr
4 %, 6 mkr

Göteborg 171

Göteborg 73

Övrigt
Hälsa/vård

Kontor 94 %, 160 mkr
3 %, 5 mkr
4 %, 6 mkr

Göteborg 171

Göteborg 73

Övrigt
Hälsa/vård

Kontor 94 %, 160 mkr
3 %, 5 mkr
4 %, 6 mkr

Hyresvärde, 
mkr

Total uthyrbar yta, 
tusen kvm

Lokaltyper i Göteborg, 
hyresvärde

Göteborg

Lind- 
holmen
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Lindholmen 
– expansivt område 
i strategiskt läge.
Lindholmen är en expansiv del av Älvstaden som innefattar centrala 
Göteborg på båda sidor av älven. Vision Älvstaden är projektet som 
arbetar med att knyta samman staden över älven genom att skapa 
nya hållbara stadsmiljöer och mötesplatser där fotgängare, cyklister 
och bilister enkelt ska kunna ta sig över älven från stadskärnan. 

Atrium Ljungberg har funnits på Lindholmen i Göteborg 
sedan 2015 och äger fastigheterna Tornen, M2:an, 
Citadellet samt Lindholmen 30:1, med Ericsson som hyres-
gäst. Fastigheterna omfattar totalt 73  000 kvm uthyrbar 
area. Byggnaderna innehåller moderna och flexibla kon-
torslokaler med mycket själ och historia där detaljer från 
den gamla varvstiden har tagits tillvara. Bland våra hyres-
gäster märks bland andra Volvo, IBM, Sykes och AKQA. 

I mars 2021 tecknade vi avtal om ytterligare två förvärv; 
M1:an och Centralstationen som är en del av fastigheten 
Lundbyvassen 4:6. Tillsammans omfattar byggnaderna 
22 000 kvm och vi tillträder dem i början av 2024 efter att 
en ny detaljplan vinner laga kraft. Vi har också nyligen för-
värvat samtliga verksamhetslokaler i HSB:s bostadskvarter 
Blanka längs Götaverksgatan. 

Vår ansökan om planbesked för ett om- och tillbyggnads-
projekt av fastigheten Tornen har godkänts och detaljplane-
arbetet beräknas starta under 2022. Planen är att riva en 
del av befintlig bebyggelse och ersätta den med en högre 
byggnad om cirka 20 våningar för kontor, med service 
och annan kommersiell verksamhet i bottenvåningarna. Vi 
kommer att fortsätta utveckla fastigheterna på Lindholmen 
och tillföra verksamheter inom kultur och lärande. Genom 
utvecklingen av våra fastigheter och förvärven som genom-
förts flyttar Atrium Ljungberg fram positionerna som aktiv 
stadsutvecklare på Lindholmen.  

Atrium Ljungberg är en aktiv stadsutvecklare 
på Lindholmen i Göteborg.

Göteborg

Kontor Handel Bostäder

Antal fastigheter (st) 3 - -

Uthyrbar yta (kvm) 73 130 - -

Hyresvärde (mkr) 171 - -

Exklusive projektfastigheter.
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Malmö
Malmö har ett strategiskt läge i Öresundsregionen. Det 
är en stark tillväxtort och en stad med historia och själ. 
Regionen är en av Nordens största arbetsmarknader med 
hela 3,8  miljoner invånare.

På Mobilia pågår sedan några år ett stort utvecklings-
projekt som innefattar såväl bostäder som kultur, vård och 
handel. Vi är också en del i utvecklingen av Möllevången – 
en av Malmös mest spännande kulturella mötesplatser och 
en naturlig knutpunkt i staden.

Malmö är Sverige tredje största stad med 334 000 invå-
nare. År 2025 beräknas Malmö stad ha 375 000 invånare 
och länet 1,5 miljoner invånare. Vi tror på Malmö och vill 
fortsätta att växa här och vara med och utveckla staden.

Möllevången
Mobilia

42
226

Möllevången
Mobilia

23
86

Övrigt
Restaurang

Kontor
Hälsa/vård
Dagligvaror

Bostad
Kultur/Utbildning

Handel 41 %, 110 mkr
14 %, 37 mkr

12%, 32 mkr
11 %, 31 mkr

7%, 20 mkr
7 %, 19 mkr

6 %, 15 mkr
2 %, 6 mkr

Möllevången
Mobilia

42
226

Möllevången
Mobilia

23
86

Övrigt
Restaurang

Kontor
Hälsa/vård
Dagligvaror

Bostad
Kultur/Utbildning

Handel 41 %, 110 mkr
14 %, 37 mkr

12%, 32 mkr
11 %, 31 mkr

7%, 20 mkr
7 %, 19 mkr

6 %, 15 mkr
2 %, 6 mkr

Möllevången
Mobilia

42
226

Möllevången
Mobilia

23
86

Övrigt
Restaurang

Kontor
Hälsa/vård
Dagligvaror

Bostad
Kultur/Utbildning

Handel 41 %, 110 mkr
14 %, 37 mkr

12%, 32 mkr
11 %, 31 mkr

7%, 20 mkr
7 %, 19 mkr

6 %, 15 mkr
2 %, 6 mkr

Hyresvärde, 
mkr

Total uthyrbar yta, 
tusen kvm

Lokaltyper i Malmö, hyresvärde

Malmö

Mobilia

Mölle- 
vången
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Mobilia – prisade  
stadskvalitéer i  
tidigare textilkvarter.
Malmö har en atmosfär där historia, framtid, trend och tradition umgås på ett 
otvunget sätt. Det är precis den känsla vi vill förmedla i Mobilia, där vårt stads-
kvarter kapslar in det bästa Sveriges tredje stad har att erbjuda. 

Under de senaste åren har Mobila utvecklats från köp-
centrum till en attraktiv stadsmiljö där handel och kontor 
möter boende och kultur. Numera finns 350 lägenheter, 
 förskola och barnkulturhuset Funnys Äventyr i kvarteret. 
Vård- och hälsosatsningen c/o Mobilia har redan ett flertal 
verksamheter igång och planer finns även på ett kontorshus. 

Med sitt ursprung i den gamla textilfabriken är Mobilia 
en riktig arkitekturpärla. 1899 flyttade textilfabriken 
Manufakturaktiebolaget in i sin nya fabrik och var då en av 
Malmös största arbetsgivare. Produktionen upphörde under 
60-talet, men än idag kan vi se spår av det industrihisto-
riska arvet. Vi har kommit långt i arbetet med att omvandla 
den tidigare textilfabriken från köpcentrum till ett levande 
stadskvarter. Byggnadernas unika karaktär har bevarats och 
kombinerats med modern arkitektur och hållbara material. 
Bland annat har flera tegelfasader rekonstruerats med 
återvunnet tegel och gjutjärnsfönstren i maskinhuset har 
bevarats. Här möts gammalt och nytt vilket ger Mobilia en 
tydlig själ och en helt egen prägel.

Torghuset 
Torghuset är en tillbyggnad för bostäder, handel, restau-
rang och kulturverksamhet om cirka 13 000 kvm uthyrbar 
area. Med det nya Torghuset har kopplingarna mellan 
Mobilias olika delar blivit tydligare och vi kan vidareutveckla 
torget i kvarterets mitt för en än mer levande och attraktiv 
stadsmiljö. I huset finns förutom 74 hyreslägenheter även 
Nordisk Film med sin toppmoderna biograf, flera butiker 
och restauranger samt Funnys Äventyr, ett 3 000 kvm stort 
kulturhus för barn där lekande, läsande och lärande står 
i fokus. Bakom initiativet står Staffan Götestam, drama-
tiker och regissör, och en av grundarna av Junibacken i 
Stockholm. Utöver att bidra till ett ökat kulturutbud för barn 
i Öresundsregionen syftar satsningen till att motverka pro-
blemet med minskad läskunnighet bland barn och unga.  

C/o Mobilia
c/o Mobilia är ett helt våningsplan för vård och hälsa, 
inrymt på plan 2 i Centrumhuset. Här finns hyresgäster 
som Folktandvården Skåne, Barnläkargruppen Sparta, 
BVC Bambino, Barnmorskegruppen Öresund och Mobilia 
Vårdcentral. Utbudet kommer att kompletteras med napra-
pat, massage, yoga och terapi.

Torghuset är det senaste tillskottet på 
Mobilia och innehåller förutom bostäder 
butiker, biograf och ett kulturhus för barn. 

Malmö

Kontor Handel Bostäder

Antal fastigheter (st) - 1 2

Uthyrbar yta (kvm) - 64 818 21 567

Hyresvärde (mkr) - 188 39

Antal butiker/ 
restauranger/service - 123 8

Butikernas 
omsättning - 1 377 90

Antal besökare/år 
(milj.) - 12 0

Exklusive projektfastigheter.
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Möllevången – dynamisk 
mötesplats mitt i ett 
gammalt fabriksområde.

Dimman 11. De största hyresgästerna är Malmö stad och 
Region Skåne. Vi ser en framtida potential i Möllevången 
och vill vara delaktiga i utvecklingen av detta spännande 
område i innerstaden. 

Möllevången har ett unikt och attraktivt läge och mång-
fald, både när det gäller människor, mat och företagande. 
Stadsdelen ligger i centrala Malmö kring Möllevångstorget, 
ett spännande före detta fabriksområde som det senaste 
decenniet har genomgått en omvandling. ”Möllan” är idag 
känt för sina många krogar och nattklubbar och sitt breda 
kulturutbud. 

På Möllevången äger vi kontorsfastigheterna Dimman 11 
och Malmen 12. Dimman 11 innehåller kultur, utbildning och 
kontor där Malmö stad är en stor hyresgäst med Malmös 
stadsarkiv, restaurang och biograf. Malmen 12 är en mindre 
kontors- och vårdfastighet som ligger i nära anslutning till 

Atrium Ljungberg äger två fastigheter 
på Möllevången och vill vara delaktiga i 
utvecklingen av området framåt.

Möllan är ett gammalt fabriksområde som 
genomgått en omvandling. Området är 
idag känt för sitt mat- och kulturutbud. 

Malmö

Kontor Handel Bostäder

Antal fastigheter (st) 2 - -

Uthyrbar yta (kvm) 23 510 - -

Hyresvärde (mkr) 42 - -

Exklusive projektfastigheter.
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Uppsala
Uppsala är Sveriges fjärde största stad och kommunen 
har en befolkningstillväxt om drygt 5 000 personer per 
år. Bostadsbyggandet mätt per medborgare är bland det 
högsta i landet och satsningar i miljardklassen på offent-
liga byggnader och infrastruktur vittnar om stadens attrak-
tionskraft. Uppsala är en av våra viktigaste delmarknader 
och står idag för 11 % av bolagets kontrakterade årshyra. 
Vi fokuserar vår verksamhet till Uppsala city där vi utökat 
vårt fastighetsbestånd och Gränbystaden som vi utvecklar 
till den framtidssmarta staden.

Uppsala

Uppsala city
Gränbystaden

69
303

Uppsala city
Gränbystaden

18
105

Övrigt
Kultur/Utbildning

Hälsa/vård
Bostad

Dagligvaror
Kontor

Restaurang
Handel 45 %, 168 mkr

13 %, 49 mkr
13 %, 47 mkr
12 %, 44 mkr

8 %, 29 mkr
7%, 24 mkr

2 %, 6 mkr
1 %, 4 mkr

Uppsala city
Gränbystaden

69
303

Uppsala city
Gränbystaden

18
105

Övrigt
Kultur/Utbildning

Hälsa/vård
Bostad

Dagligvaror
Kontor

Restaurang
Handel 45 %, 168 mkr

13 %, 49 mkr
13 %, 47 mkr
12 %, 44 mkr

8 %, 29 mkr
7%, 24 mkr

2 %, 6 mkr
1 %, 4 mkr

Uppsala city
Gränbystaden

69
303

Uppsala city
Gränbystaden

18
105

Övrigt
Kultur/Utbildning

Hälsa/vård
Bostad

Dagligvaror
Kontor

Restaurang
Handel 45 %, 168 mkr

13 %, 49 mkr
13 %, 47 mkr
12 %, 44 mkr

8 %, 29 mkr
7%, 24 mkr

2 %, 6 mkr
1 %, 4 mkr

Hyresvärde, 
mkr

Total uthyrbar yta, 
tusen kvm

Lokaltyper i Uppsala, 
hyresvärde

Gränby-
staden

Uppsala 
city
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Gränbystaden är vårt största stadsutvecklingsprojekt i 
Uppsala. Här skapar vi en långsiktigt hållbar stadsdel – 
den framtidssmarta staden. Under de senaste åren har vi 
utvecklat såväl kontorsarbetsplatser, bostäder och kultur 
som mer handel och upplevelser på platsen. Uppsala är 
en av landets äldsta städer och har sedan århundraden 
tillbaka varit ett centrum för lärande och kultur. Nu växer 
ett nytt Uppsala fram med starkt fokus på näringslivet. 
Befolkningstillväxten är en av landets största och år 2050 
beräknas Uppsala ha 140 000 nya invånare och 70 000 nya 
arbetsplatser. Kring år 2035 är fyrspåret mellan Uppsala och 
Stockholm klart och närheten till Stockholm och Arlanda 
gör staden attraktiv för nya företag att etablera sig i. Atrium 
Ljungberg vill vara med och driva den här utvecklingen. 

En hållbar stadsdel växer och utvecklas
Under de senaste åren har vi genomfört en rad stora 
utvecklingsprojekt i Gränbystaden, alla med syfte att skapa 
en stadsmässighet med en blandning av handel, kontor, 
bostäder, service och kulturverksamheter. Genom att 
blanda verksamheter skapas en trygg plats med liv och 
rörelse under dygnets alla timmar. I direkt anslutning till den 
södra delen av gallerian har tre bostadshus med cirka 200 
hyreslägenheter och kontorsytor uppförts. Utöver dessa 
pågår produktionen av nästa bostadsprojekt, Parkhusen 
med såväl hyreslägenheter som bostadsrätter. Det första 

huset av fyra är inflyttat och försäljning av lägenheterna 
i det andra huset pågår, dessa beräknas vara färdiga för 
inflytt under det tredje kvartalet 2023. 

För Atrium Ljungberg är livet mellan husen minst lika viktig 
som fastigheterna själva. Vi äger och förvaltar själva våra 
områden och lägger stor vikt vid att skapa platser där 
människor vill vara och leva. Förutom kontor och bostäder 
har vi adderat biograf, temalekplatser, mötesplatser och 
gröna stråk. Vi arbetar även aktivt med en mängd olika 
hållbarhetsinitiativ i vårt närområde, bland dessa märks 
engagemang i integrationsprojektet Tillsammans med 
Almtuna IS, KFUM Baskets Gameplan, Trygghetsrådet och 
Läxhjälpen. Hållbarhetsarbetet innefattar även vår egen pro-
jektverksamhet och innebär att alla kommersiella nybyggna-
tioner i Gränbystaden kommer att vara Breeam-certifierade 
och bostäderna är certifierade enligt Miljöbyggnad. 

Vi har en markanvisning med en byggrätt om potentiellt 
35 000 kvm BTA strax söder om Gränbystaden galleria. Här 
vill vi utveckla ett helt nytt kontorskluster. Detaljplanearbete 
pågår och beräknas vara färdigt under 2022. Genom möjlig-
heten att förvärva marken kan vi med kraft fortsätta att 
utveckla Gränbystaden mot vår vision att skapa en framtids-
smart stad.

Uppsala

Gränbystaden – här utvecklas 
den framtidssmarta staden.
Gränbystaden och närliggande områden är den mest expansiva delen av 
Uppsala och beräknas inom några år vara helt integrerad med innerstaden. 
Här pågår sedan flera år en mängd olika projekt, i första hand bostäder men 
även utveckling av kontorsfastigheter, idrottsanläggningar och vård.

Kontor Handel Bostäder

Antal fastigheter (st) - 3 2

Uthyrbar yta (kvm) - 85 543 19 949

Hyresvärde (mkr) - 252 51

Antal butiker/
restauranger/service - 145 15

Butikernas omsättning - 2 637 273

Antal besökare/år 
(milj.) - 5 0

Exklusive projektfastigheter.
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Uppsala city – med nya 
förvärv utvecklar vi 
centrala Uppsala.
Vi är mycket engagerade i Uppsalas utveckling, både i city och i 
Gränbystaden. I Uppsala city äger vi Forumkvarteret som varit en 
central del av Uppsalas stadskärna sedan 1953. Med de nya förvärven 
Mejeriet och Ångkvarnen stärker vi vårt kontorserbjudande ytterligare.

Forumkvarteret består av ett helt kvarter och ligger mitt 
i centrala staden med stort flöde till och från Uppsala 
resecentrum. Platsen har under senare år genomgått ett 
omfattande ombyggnadsarbete och utvecklats till ett urbant 
innerstadskvarter som numera innehåller attraktiva kontor, 
butiker i bottenvåningarna, ett starkt restaurang erbjudande 
samt bostäder. Bland kontorshyresgästerna märks Academic 
Work, Knightec och Tengbom Arkitekter. 

Nya förvärv i city – Mejeriet och Ångkvarnen
Vid årsskiftet 2020/2021 gjorde Atrium Ljungberg två 
avtal om förvärv i centrala Uppsala; fastigheten Uppsala 
Kvarngärdet 33:2, även kallat Mejeriet och delar av projekt-
fastigheten Uppsala Kungsängen 22:2. Uppsala Kungsängen 
22:2 ligger vid Skeppskajen utmed Fyrisån. Fastigheten 
uppfördes mellan åren 1902 och 1940 och är för Uppsala-
borna mer känd som Ångkvarnen där Lantmännen under 
150 år bedrev sin verksamhet. Förvärvet avsåg tre his-
toriska byggnader inom fastigheten; Silon, Kvarnen och 
Jästfabriken som alla har ett högt kulturvärde. Efter genom-
fört projekt kommer de tre byggnaderna att omfatta cirka 
9 300 kvm kontor med publika bottenvåningar. Tillträdet är 
beräknat till första halvåret 2023 och byggnaderna kommer 
att kunna stå klara för inflytt 2026. Här vill vi skapa en 
levande stadsdel där unika kontor blandas med bostäder 

och verksamheter såsom restauranger, handel, för skolor 
och kultur. Byggnaderna har ett fantastiskt läge invid 
Fyrisån och ska bli en förbindelselänk mellan city 
och Kungsängen. 

Mejeriet uppfördes 1912 och är beläget i centrala Uppsala, 
cirka fem minuters promenad från Uppsala Centralstation 
och Forumtorget. Som namnet antyder var byggnaden 
fram till 1997 ett mejeri men byggdes år 2000 om och till 
för att inrymma kontor. Fastigheten omfattar cirka 2 500 
kvm uthyrbar area och är fullt uthyrd. Med förvärvet av 
Ångkvarnen och Mejeriet flyttar Atrium Ljungberg fram 
positionerna i centrala Uppsala och ökar erbjudandet av 
attraktiva kontor.

Ångkvarnen invid Fyrisån utvecklas till unika 
kontor med levande bottenvåningar. Här 
knyts city och Kungsängen ihop. 

Forumkvarteret består idag av moderna 
kontor, bostäder och butiker och restau-
ranger i gatuplan.

Uppsala

Kontor Handel Bostäder

Antal fastigheter (st) 1 1 -

Uthyrbar yta (kvm) 2 504 15 943 -

Hyresvärde (mkr) 9 60 -

Exklusive projektfastigheter.
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