
 
 
Pressmeddelande 2021-12-15 

Atrium Ljungberg antar nya hållbarhetsmål  
 
Atrium Ljungberg styrelse har antagit ny hållbarhetsstrategi och nya hållbarhetsmål för bolaget. 
Målen sträcker sig från 2022 till 2030 och syftar till att styra företaget mot en hållbar utveckling 
och bidra till att nå bolagets vision - alla vill leva i vår stad.  
 
De nya hållbarhetsmålen i korthet:  
 

• Atrium Ljungberg ska vara klimatneutrala 2030 vilket mäts i kgCO2e/BTA för 
byggprojekten samt kgCO2e/kvm för förvaltningen. 

• År 2025 ska Atrium Ljungberg minskat sin klimatpåverkan i byggprojekt genom att 
livscykelanalysen påvisar på en halvering av kgCO2e/BTA.  

• Atrium Ljungbergs platser ska nå minst 90% i det nya indexet för social hållbarhet, Vår 
stad, år 2030.  

• 100% av de betydande inköpen ska år 2025 vara utvärderade utifrån Atrium Ljungbergs 
leverantörspolicy.  

• Atrium Ljungberg ska årligen genomföra minst två utvecklingsprogram för leverantörer 
för att gemensamt utveckla hållbarhetsarbetet för bolaget såväl som för branschen.  

• Atrium Ljungberg ska fortsatt placera sig på listan över Sveriges bästa arbetsgivare och nå 
ett index om minst 85% GPTW (Great Place to Work). 

– Jag är glad över att vi äntligen kan kommunicera våra nya, långsiktiga hållbarhetsmål. 
Hållbarhet är en viktig affärsfråga och en avgörande del i vår strategi som handlar om hållbar 
innovativ stadsutveckling, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.  
 
En presentation av hållbarhetsstrategin och de nya hållbarhetsmålen kommer att ske på bolagets 
kapitalmarknadsdag som arrangeras den 10 februari 2022.  
 
Nacka, 2021-12-15 
Atrium Ljungberg AB (publ) 
 
För mer information kontakta: 
Saga Jernberg, hållbarhetsansvarig, 0708-83 98 54, saga.jernberg@al.se 
Ulrika Danielsson, cfo, 0706-47 12 61, Ulrika.danielsson@al.se 
  
Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 15 december 2021 klockan 16.00 CET. 
 
 
 
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 49 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 37 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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