
 

 

 
Pressmeddelande 2021-06-02 

Atrium Ljungberg tecknar hyresavtal 

med 10x Genomics i Life City i 

Hagastaden 
 

Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med bioteknikföretaget 10x 
Genomics om drygt 2 000 kvadratmeter i Life City i Hagastaden.  
Nybyggda Life City står klart för inflytt i början av 2022 och ligger mitt 
i Hagastaden som utvecklas till ett av världens främsta områden för 
life science. 

10x Genomics, med huvudkontor i USA, är ett teknikföretag inom life science som bygger 
produkter för att utforska, förstå och bemästra biologin för att främja människors hälsa. 
Företagets produkter används av forskare från hela världen, inklusive alla de 100 främsta globala 
forskningsinstitutionerna. Företaget har drivit ett forskningscenter i Sverige sedan 2018. 
 
– Vi ser verkligen fram emot att flytta in i Life City. Placeringen mitt i Hagastadens life 
sciencekluster är strategiskt helt rätt för oss. Det ger oss möjlighet att arbeta nära andra företag 
och organisationer inom forskning och utveckling, säger Michael Schnall-Levin, Senior Vice 
President of R&D och Founding Scientist på 10x Genomics. 

Life City kommer att vara färdigbyggt i början av 2022 med en total uthyrbar area om cirka 27 000 
kvadratmeter. Bland övriga aktörer i huset finns Academic Work och på bottenvåningen finns 
konferensytor samt restaurang och matcafé som drivs av framgångsrika K-märkt. Vid ett av 
Skandinaviens mest visuella lägen, där 200 000 människor passerar varje dag, får Life City en unik 
placering ovanpå E4:an precis intill några av Sveriges viktigaste aktörer inom life science; 
Karolinska Institutet, KTH, Nya Karolinska Solna och Stockholms universitet. 

– Vi är fantastiskt glada över att hälsa 10x Genomics välkomna till Life City. Vår vision är att Life 
City ska bli en självklar mötesplats för alla verksamma i Hagastaden. Med sitt centrala läge, bra 
konferensmöjligheter och en kvalitativ restaurang med höga hållbarhetsambitioner har vi alla 
förutsättningar för det, säger Désirée Walkenström, affärsstrateg på Atrium Ljungberg.  

Life City har hållbarhetscertifierats med BREEAM Excellent och hyresavtalet med 10x Genomics är 
ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om 
gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda. Cushman & 
Wakefield har agerat rådgivare till 10x Genomics i processen. 
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För mer information kontakta: 
Marianne Perslow, kommunikationschef, Atrium Ljungberg, marianne.perslow@al.se,  
070-341 54 21 
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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 48 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 38 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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