
 
 
Pressmeddelande 2019-04-04 
 

Atrium Ljungberg byggstartar Bas Barkarby  
 
Nu sker byggstart för Bas Barkarby - ett multifunktionellt kvarter för lärande med 
inriktning mot naturvetenskap och teknik, samt för kultur, idrott och näringsliv. 
Kvarteret blir en ny mötesplats med aktivitet stora delar av dygnet, mitt i ett 
växande Barkarby.  
 
Järfälla kommun kommer att hyra närmare 11 000 kvadratmeter av den första etappen för 
gymnasieutbildning, multihall, bibliotek och annan kulturverksamhet. Resterande yta, fördelad på 
14 våningar, kommer att inrymma moderna kontors- och utbildningslokaler i flexibla storlekar, 
samt restaurang och gym. Bas Barkarby blir en plats där människor, både studenter och 
företagare, studerar, arbetar, träffas och utvecklas tillsammans. 
 
- Vi vet från liknande projekt som Nod i Kista att det finns en fantastisk kraft i att sammanföra 
utbildning med näringsliv, säger Daniel Kvant Suber, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg. 
Bas Barkarby är ett spännande projekt i det största utbyggnadsområdet i Stockholmsregionen.  
 
Under de kommande 15 åren ska 14 000 bostäder byggas i Barkarby som kommer att bli västra 
Stockholms nya knutpunkt där både tunnelbana, fjärrtåg och pendeltåg stannar, precis intill Bas 
Barkarby.  
 
- Bas Barkarby kommer att bli en mycket viktig pusselbit i Barkarbystaden. Här kommer vi att se 
en naturlig mötesplats där utbildning, näringsliv, innovation och kultur arbetar tillsammans för att 
skapa goda synergieffekter för Barkarbystaden och dess omgivning, säger Emma Feldman (M), 
kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.  
 
Bas Barkarby byggs i två etapper. Byggstart av första etappen om 24 400 kvadratmeter sker i april 
med planerad inflyttning från hösten 2021. Detaljplanen för Barkarbystaden II vann laga kraft i 
januari 2018 och beslut om miljötillstånd erhölls från Mark- och miljödomstolen i december 2018.   
 
 
Nacka, 2019-04-04 
Atrium Ljungberg AB (publ) 
 
För mer information kontakta: 
Daniel Kvant Suber, affärsområdeschef Affärsutveckling, Atrium Ljungberg, 070-927 60 91 
daniel.kvantsuber@al.se 
Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, via presskontakt John Backvid,  
073-077 79 75 john.backvid@jarfalla.se 
 
 
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på 
tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och 
handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter 
fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 45 miljarder kronor. Våra handelsplatser har närmare 60 miljoner besökare per 
år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj 
möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 21 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på 
Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se 
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Bas Barkarby byggs intill E18, pendeltåg och kommande tunnelbana. Visionsbild: White Arkitekter. 
 
 

 
Bas Barkarby innehåller mötesplatser för utbildning, näringsliv, kultur och fritid. Visionsbild: White 
Arkitekter.  
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