
 
 
Pressmeddelande 2020-09-03 

Atrium Ljungberg och Nacka kommun initierar 
ny stor detaljplan för centrala Sickla 
 
Atrium Ljungberg har under de senaste decennierna utvecklat Sickla, från 
industriområde till en levande stadsdel. Idag är flera stora byggprojekt 
igång och nu initieras detaljplanen för de centrala delarna av Sickla. 
Visionen är att fortsätta utvecklingen av Sickla till tät och blandad stad och 
omvandla stora parkeringsplatser och låga handelsbyggnader till urbana 
stadskvarter med arbetsplatser och bostäder, där restauranger och butiker 
ger liv åt gatustråken. Planerna innebär tillkommande projekt om cirka  
150 000 kvadratmeter. 

Under de senaste två åren har Atrium Ljungberg, tillsammans med Nacka kommun, arbetat fram 
en gemensam vision för utvecklingen av centrala Sickla. Visionsarbetet har resulterat i en 
gemensam bild av den framtida stadsdelen och ett förslag på ny stadsrumsplan.  

– Vi är väldigt glada över att detaljplanearbetet för centrala Sickla nu initieras. Tillsammans med 
Nacka kommun har vi arbetat fram ett förslag som vi är stolta över och som verkligen kommer att 
göra Sickla till en urban, levande stadsdel med många verksamheter och bostäder vägg i vägg, 
säger Linus Kjellberg, affärsområdeschef Affärsutveckling på Atrium Ljungberg.  
 
Centrala Sickla, som sträcker sig från Marcusplatsen i väster till Kyrkviken i öster, består idag av 
stora parkeringsplatser 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 kvadratmeter, motsvarande 
cirka 7 000 kontorsarbetsplatser och cirka 500 nya bostäder. Detaljplaneprocessen bedöms ta 
cirka tre år och processen innebär att kommunen prövar både innehåll och utformning.  
 
– Vi är glada över att Atrium Ljungberg vill fortsätta att satsa i Sickla, säger Mats Gerdau (M), 
kommunstyrelsens ordförande. Nacka växer stadigt och med Tvärbanan, Saltsjöbanan, bussar och 
den kommande tunnelbanan blir Sickla en viktig knutpunkt. Tillsammans kan vi utveckla Nacka 
långsiktigt till att bli en ännu mer attraktiv plats, avslutar Mats Gerdau.  
 
Redan idag är flera stora utvecklingsprojekt igång i Sickla. I höst färdigställs hälsohuset Curanten, 
med allt från vårdcentraler och tandläkare till hudklinik och babysim. Den gamla tapetfabriken vid 
Marcusplatsen byggs om till ett hotell och precis vid Sickla station planeras ett 23 våningar högt 
landmärke innehållande kontor, restaurang och en av uppgångarna till Sicklas framtida 
tunnelbanestation. På Nobelberget i Sickla planeras för 500 bostäder varav de första är klara för 
inflyttning till hösten.  
 
– Sickla har ett strategiskt läge precis vid kommande tunnelbanelinje. Den nya detaljplanen 
innebär att vi utökar vår projektportfölj med fem miljarder kronor. Totalt sett uppgår därmed vår 
projektportfölj till 36 miljarder kronor och där Sickla i Nacka och Slakthusområdet, Slussen och 
Hagastaden i Stockholm står för cirka 80 procent av portföljen, säger Annica Ånäs, vd Atrium 
Ljungberg.  
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För mer information kontakta: 
Annica Ånäs, vd, Atrium Ljungberg, 070-341 53 37 
annica.anas@al.se 
 

 
 
Visionsbild över de centrala delarna av Sickla. Exakt utformning och fasadgestaltning sker i kommande 
detaljplane- och bygglovsarbete.  
Illustration: Atrium Ljungberg/ Walk the Room 
 
 
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 45 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 36 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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