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Atrium Ljungberg tecknar grönt 
låneavtal om en miljard kronor med 
Europeiska Investeringsbanken 
 
Atrium Ljungberg har tecknat ett grönt låneavtal om en miljard kronor med 
Europeiska Investeringsbanken. Lånet är icke säkerställt med en löptid på 
åtta år och är kopplat till projekten Bas Barkarby i Järfälla och Life City i 
Stockholm. 

Atrium Ljungberg är en långsiktig fastighetsägare med en god finansiell ställning. 
Låneportföljen om cirka 20 miljarder kronor består till hälften av kapitalmarknads-
finansiering och till hälften av bankfinansiering och direktfinansiering.  

Banklånet om en miljard kronor är det första som Atrium Ljungberg och Europeiska 
Investeringsbanken genomför tillsammans. Lånet har en löptid på åtta år efter att 
utbetalning skett, vilket kan göras inom en treårsperiod. Lånet ska användas till att 
finansiera uppförandet av två nya energieffektiva byggnader, Bas Barkarby i Järfälla och 
Life City i Stockholm. Nybyggnationsprojekten uppnår EIB:s krav för "nearly-zero-energy 
buildings". 

– Vi är väldigt glada att genomföra vår första finansiering med Europeiska 
Investeringsbanken och därigenom stärka vår finansieringsbas ytterligare. Lånet hos EIB 
ger oss även ett kvitto på att vårt hållbarhetsarbete uppskattas av bankerna vilket ger oss 
tillgång till långsiktig grön finansiering av bolagets energieffektiva nyproduktions-
projekt, säger Martin Lindqvist, cfo på Atrium Ljungberg. 

– EIB har under lång tid varit en stark förespråkare för energieffektiva byggnader i 
Sverige, säger EIB:s vicepresident Thomas Östros, och fortsätter: Vi vet att bostäder och 
kontorsbyggnader har höga koldioxidutsläpp, främst på grund av ineffektiv isolering. I linje 
med den gröna återhämtningen från den pågående kris som nu råder, stödjer EIB 
helhjärtat denna typ av projekt, vilket har adderats till det stora antalet klimatrelaterade 
projekt som EIB har bidragit till att finansiera i Sverige de senaste åren, avslutar Thomas 
Östros. 

Bas Barkarby – Den första etappen av Bas Barkarby byggstartades under det andra 
kvartalet 2019 och omfattar cirka 25 000 kvm. Här sammanför vi utbildning med näringsliv 
och kultur och skapar en helt ny mötesplats. Järfälla kommun kommer att hyra närmare 
11 000 kvm för gymnasieutbildning, multihall, bibliotek och annan kulturverksamhet. 
Utöver detta kommer Bas Barkarby att innehålla kontor, restaurang och gym. För 
närvarande pågår stomresning och fasadarbeten. Första inflyttning beräknas ske under 
det första kvartalet 2022 och projektet ska certifieras enligt Breeam Very Good. 

Life City – Invid Nya Karolinska Solna byggs Life City. Byggnaden, som ska certifieras 
enligt Breeam Excellent, omfattar 27 500 kvm uthyrbar area. Life City ska bli ett nytt 
centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård, forskning och life science. 
Största hyresgäst blir Academic Work som tecknat avtal om 17 000 kvm. Första inflyttning 
beräknas ske under fjärde kvartalet 2021. Hela huset beräknas stå färdigt under våren 
2022. 



Europeiska investeringsbanken (EIB) är EU:s långsiktiga låneinstitut och ägs av 
medlemsstaterna. Banken tillhandahåller långsiktig finansiering till sunda investeringar för 
att bidra till EU:s politiska mål. Bara under 2019 tillhandahöll banken 2 miljarder euro till 
svenska projekt inom olika sektorer såsom forskning och utveckling, investeringar i 
industri, nearly-zero-energy byggnation och hållbara transporter. Cirka 64 procent av 
EIB:s investeringar under 2019 var relaterade till klimatinvesteringar. 
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För mer information kontakta: 
Martin Lindqvist, cfo, Atrium Ljungberg AB, 0709-27 60 09, 
martin.lindqvist@al.se  
 
Tim Smit, EIB, +352 691 286423, t.smit@eib.org – www.eib.org 
 
 
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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