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Atrium Ljungberg tecknar avsiktsförklaring 
om gymnasieskola i Slakthusområdet 
Atrium Ljungberg har tecknat en avsiktsförklaring med SISAB, 
Skolfastigheter i Stockholm AB, om byggandet av en gymnasieskola i 
Slakthusområdet. Skolan, som planeras att öppna till skolstart 2025, 
beräknas inhysa cirka 800 elever och omfatta cirka 6 000 
kvadratmeter uthyrbar area. 
 
Slakthusområdet är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt. Under 2019 genomfördes en 
stor affär mellan Atrium Ljungberg och Stockholms stad om förvärv och optioner av 
markanvisningar i Slakthusområdet, totalt omfattande cirka 200 000 kvadratmeter BTA. I 
överenskommelsen ingick möjligheten att uppföra en gymnasieskola i området. Atrium Ljungberg 
har nu tecknat en avsiktsförklaring med SISAB, som i sin tur kommer att hyra ut gymnasieskolan till 
utbildningsnämnden. Avsiktsförklaringen ligger till grund för den markanvisning som beslutades i 
exploateringsnämnden den 11 juni 2020.  

Den nya gymnasieskolan planeras omfatta cirka 6 000 kvadratmeter uthyrbar area och ska kunna ta 
emot cirka 800 elever. Intentionen från samtliga parter är att skolan ska kunna öppna till skolstart 
hösten 2025. 

– Målsättningen med nya Slakthusområdet är att det återspegla den innovationskraft som satt 
Sverige på världskartan. En av hörnstenarna i det svenska innovationssystemet och ett dynamiskt 
näringsliv är framgångsrik samverkan mellan utbildningsväsendet, näringsliv och civilsamhällets 
individer samt entreprenörer och eldsjälar. Att addera utbildning på olika nivåer, sida vid sida med 
näringsliv, kreativa nätverk, entreprenörer och kultur är därför en central del i utvecklingen av 
området, säger Linus Kjellberg, affärsområdeschef för affärsutveckling på Atrium Ljungberg.  

Avtalet med SISAB är villkorat av ett godkännande av inhyrningen i utbildningsnämnden följt av ett 
beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott. Gymnasieskolan planeras att uppföras på den del av 
fastigheten Johanneshov 1:1 som har markanvisats till Atrium Ljungberg för syftet och planarbetet 
planeras att påbörjas direkt efter sommaren. 

Atrium Ljungberg äger redan ett flertal innovativa skolfastigheter. Som exempel kan nämnas 
Kunskapsgallerian i Sickla med ett flertal gymnasieskolor, Nod i Kista med universitet, gymnasium 
och kontor integrerat i samma byggnad, samt det pågående byggandet av BAS Barkarby, där Järfälla 
kommuns teoretiska gymnasieutbildningar, kultur- och idrottsanläggning integreras med 
ytterligande aktörer inom utbildning och näringsliv.  

Nacka, 2020-06-15 
Atrium Ljungberg AB (publ) 

För mer information kontakta: 
Andreas Jaeger, affärsutvecklingschef Södra Stockholm, Atrium Ljungberg, 073-849 88 99, 
andreas.jaeger@al.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 cirka 1,1 miljon kvadratmeter värderade till 44 miljarder kronor. 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 32 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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