
PÅGÅENDE 
STADSUTVECKLING
SICKLA



NOBELBERGETNOBELBERGET

VI ÄLSKAR SICKLA 
Atrium Ljungberg förvärvade Sickla 1997. Sedan dess har 
platsen utvecklats till en livlig stadsdel med en unik mix av 
lokalt kvartersliv och urban stadspuls. 

Idag befinner sig området i ett intensivt utvecklingsskede. 
Vi bygger hotell i Tapetfabriken vid Marcusplatsen, ett hus 
för vård och hälsa vid Tvärbanans station samt utvecklar 
det första bostadskvarteret på Nobelberget. Och allt går i 
en rasande takt.

Efter att vi förra året satte spaden i backen har vi hunnit 
med att riva, spränga, gjuta och mycket mer — och nu går 
projekten in i en ny fas. I mars lämnar vi de mer störande 
sprängningsarbetena och börjar resa flera av husen vilket 
innebär att det blir lugnare i området. En del transporter 
och avstängningar kommer fortsättningsvis att märkas av. 
Men vi lovar att det är värt det.  

Läs mer om status för våra pågående projekt nedan. 
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NOBELBERGET
PROJEKTBESKRIVNING 

På Nobelberget bryter vi ny mark, utvidgar gränserna och vågar 
drömma stort. På platsen som tidigare har använts för industriell 
verksamhet formar vi ett kreativt nav med 500 bostäder, kontor, 
kultur, natur och mötesplatser. Här kommer du att mötas av en 
unik atmosfär och en spännande mix av gammalt och nytt. En 
stadsdel med en skön blandning av byggnader och gemensamma 
ytor – i ett område där samhörighet och det sociala livet sätts i 
första rummet. Och tack vare att vi bevarar flera hus kommer 
platsens själ även att märkas av i framtida stadsbild.

På stad.nobelberget.se kan du läsa mer om det vi kallar världens 
mest idérika berg.

VAD ÄR PÅ GÅNG — NU OCH FRAMÖVER? 

Bygget av Nobelberget startade sommaren 2018 och just nu pågår 
markarbeten, sanering samt rivning av de gamla konsert- och 
kontorslokalerna. Den första etappen färdigställs under 2020 och 
innehåller det första bostadskvarteret med 68 lägenheter, 
förskolan Panncentralen och kulturhuset Formalinfabriken med 
kontor för kreativa näringar. I denna etapp ingår också den del av 
Sicklastråket som kopplar samman Hammarby Sjöstad med Sickla 
samt första delen av den nya stadsdelsparken. 

Byggstart - 2018 

Färdigt  - höst 2020

FÖRSTA ETAPPEN 
I KORTHET

Innehåll - 68 bostäder, 
förskola, kontorslokaler för 
kreativa näringar, gångstråk 
samt del av stadsdelspark

Byggstart - Sommaren 2018

Färdigt - Hösten 2020

NOBELBERGET 
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CURANTEN I KORTHET

Innehåll - Hus med blandat 
innehåll av aktörer inom 
vård- och hälsa

Byggstart - Våren 2018

Färdigt - Hösten 2020

 
PROJEKTBESKRIVNING

En ny stadsdel måste byggas på en hållbar grund. För oss 
innefattar hållbarhet även hälsan. Att få vård när du behöver, men 
också före och efter. När vi nu bygger Curanten, ett helt nytt hus 
med fokus på vård och hälsa, utgår vi just från den övertygelsen. 

I den gamla motorfabriken från 1898 uppför vi en byggnad med en 
stark och tydlig identitet  — ett hus med plats för läkare, tandläka-
re, naprapater, babysim, gym med mera. Och i samma veva rustar 
vi upp Järnvägsgatan och ger rum för ett blandat innehåll av 
handel och servering.  

I och med utvecklingen av Curanten tillför vi en extra dimension 
av service till området och möjliggöra ett lokalt ekosystem av 
vård- och hälsoaktörer. En viktig investering både för din hälsa 
och staden i stort.  

VAD ÄR PÅ GÅNG — NU OCH FRAMÖVER? 

Om- och tillbyggnaden av Curanten startade under våren 2018. 
Just nu pågår gjutningsarbeten samt resning av innertak och 
väggar. Under sommaren inleds arbeten med fasad och 
yttertak och under hösten 2020 öppnar vi upp dörrarna till vårt 
nya hälsohus.

CURANTEN



PROJEKTBESKRIVNING

I den gamla Tapetfabriken på Marcusplatsen uppför vi ett nytt 
hotell — Clarion Collection Hotel Tapetfabriken. Hotellet ger 
centrala Sickla sina första boende vilket skapar liv och rörelse 
dygnet runt, samtidigt som hotellet även erbjuder dig i området 
en trevlig miljö med bar, café och sociala ytor. 

Hotellet får 156 rum, och kommer förutom detta även inrymma 
restaurang- och konferensytor, generösa lobbyutrymmen samt 
2600 kvm kontorslokaler. Undertill blir det två våningsplan med 
parkeringsgarage. 

Genom att omvandla den tidigare slutna kontorsbyggnaden och 
skapa hotell tillför vi ytterligare stadskvaliteter till Sickla. 
Detta säväl för tillresande resenärer som för lokalinvånare. 

VAD ÄR PÅ GÅNG — NU OCH FRAMÖVER? 

Bygget av Tapetfabriken startade under våren 2018 och just nu 
pågår utlastning av bergmassor samt förberedande arbeten för 
husgrunden. Sprängningarna avslutades under februari och från 
och med april blir det fullt fokus på resning av själva huset. Och 
under hösten 2020 välkomnar vi våra första hotellgäster. 

TAPETFABRIKEN I KORTHET

Byggstart - 2018 

Färdigt - höst 2020

Innehåll - Hotell med 
156 
rum samt kontorslo-
kaler

TAPETFABRIKEN 

TAPETFABRIKEN I 
KORTHET

Innehåll - Hotell med 156 
rum, restaurang, bar, 
konferens- och lobbyytor 
samt separata 
kontorslokaler

Byggstart - Våren 2018

Färdigt - Hösten 2020
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FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR? 
KONTAKTA MIG GÄRNA

Manne Hultén 
Projektkommunikatör

Telefon: 070 149 36 06
E-post: Manne.hulten@al.se


