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STOCKHOLMS FRÄMSTA KONTORSMARKNAD 

Kista är Stockholms största kontorsmarknad, ett världsledande kluster inom ICT 
och en plats för innovation och utveckling där svenska och internationella bolag 
i världsklass samlas. Här kan du hyra moderna och flexibla lokaler i bästa läge 
precis vid Kista Galleria och Kista tunnelbanestation.

KISTA ÄR STOCKHOLMS FRÄMSTA KONTORSMARKNAD med 
8 700 företag och cirka 70 000 anställda. Det är även Europas 
största och världens tredje största ICT-kluster. Här möts 
världsledande företag som Ericsson, IBM, Huawei, Samsung 
och Microsoft och framstående forskning inom KTH och 
Stockholms Universitet.  

Kista Galleria är dessutom ett av Stockholms största köp-
centrum med 180 butiker och restauranger och ett mycket 
starkt serviceutbud samt flera hotell. 

Fler företag inser fördelarna med Kistas strategiska läge och 
väljer att flytta sina kontor från centrala Stockholm till Kista.

VI ÄR MED OCH PÅVERKAR I KISTA
Kista City är ett av Kungsledens elva kluster. Vi äger nio 
fastigheter och sammanlagt 150 000 kvadratmeter kontor 
i Kista City vilket gör att vi tillsammans med våra hyres-
gäster kan påverka områdets utveckling och serviceutbud. 
Vi arbetar även aktivt tillsammans med kommunen, andra 
fastighetsägare och aktörer i området för att förbättra Kista 
både som företags- och bostadsområde.Kungsledens kontor i Kista One ligger i direkt anslutning till Kista Galleria.

KORT OM KISTA 

	Största kontorsmarknaden i  
 Stockholm

	Europas största och världens  
 tredje största ICT-kluster

	15 minuter till Arlanda och 
 8 minuter till Bromma

	17 minuter till Stockholm city  
 med tunnelbanan

	Cirka 70000 arbetsplatser  
 och 8700 företag
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10 min

30 min

30 min

Klar år 2023

17/10 min

KOMMUNIKATIONER 
till/från Kista–Stockholm

 1  FÄRÖARNA 3 (KISTA ONE)

  KUNGSLEDENS ÖVRIGA 
  FASTIGHETER I KISTA

 2 HOLAR 1

 3 BORGARFJORD 5

 4 REYKJAVIK 2

 5 HOLAR 4 

 6 TORSNÄS 1

 7 HORNAFJORD 1

 8 KEFLAVIK 1

 9 TERMINALEN 2

 T TUNNELBANA

 J  PENDELTÅG

 A  KISTA GALLERIA

 B  KISTAMÄSSAN

 C  VICTORIA TOWER

 D  KISTA SCIENCE TOWER

10 MIN STOCKHOLM CITY

8 MIN BROMMA FLYGPLATS

15 MIN ARLANDA AIRPORT
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Tvärbanan

STRATEGISKT LÄGE
Kista har ett utmärkt kommunikationsläge med närheten till centrala 
Stockholm samt flygplatserna Arlanda och Bromma. Den höga till-
gängligheten med bil (E4, E18), tunnelbana, pendeltåg och snart även 
Spårväg City adderar till områdets attraktionskraft.
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MODERN PROFILFASTIGHET
Granne med Kista Galleria och Kista tunnelbana ligger 
profilfastigheten Kista One, en modern fastighet med 
flera välkända hyresgäster, till exempel Swedbank, Regus 
kontorshotell, Permobil, Enea, ResMed, Climeon, 
Hochtief, Aco Hud med flera. 

I Kista One kan vi erbjuda våra hyresgäster mer än 
bara kontorslokaler, här finns bland annat gemensamma 
konferensrum och bemannade receptioner i fastighetens 
båda huvudentréer. I de bemannade receptionerna erbjuds 
tjänster som besöksmottagning och hantering av post, 
bud, kemtvätt, taxi- och restaurangbokningar med mera. 

Gemensamt cykelförråd och omklädningsrum finns i 
garageplan och parkering går att hyra i garaget. I garaget 
finns även laddstolpar till elbilar.

Under 2016–2017 får entréer, trapphus, skyltar och 
fastighetens bemannade receptioner ett nytt modernt 
koncept och utseende. 

KISTA ONE

Adresser:
Jan Stenbecks Torg 17
Kistagången 20 B
Isafjordsgatan 31
Gullfossgatan 3
Kistagången 22
Kistagången 26

Yta:
37000 kvadratmeter

Byggår:
1986 (totalrenoverad och 
moderniserad från 2008
 och framåt)

Kista One är LEED Gold- 
certifierad

37000 KVM
För att bidra till den biologiska 

mångfalden i Kista har vi placerat 
bikupor på Kista Ones terrass
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Kista Galleria

Panini Espresso House

STORT UTBUD AV 
RESTAURANGER OCH SERVICE
I Kista One finns idag populära 
lunchrestauranger som Panini, 
Espresso House, Taco Bar, Subway 
och Sushi Yama samt viss övrig 
service, bland annat en vårdcentral.
I Kista Galleria som ligger vägg i 
vägg finns bland annat ett 40-tal 
restauranger, food courts och kaféer 
samt över hundra butiker inom allt 
från mode och skönhet till inred-
ning, sport och hobby. Gallerian har 
även ett brett serviceutbud i form av 
exempelvis tandläkare, vårdcentral, 
mödravårdsmottagning, optiker 
servicekontor, biograf och tränings-
center.
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”I Kista One kan vi erbjuda 
våra hyresgäster mer än bara 
kontorslokaler”
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Visionsbilder på ett framtida kontor i Kista One
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Kontor på våning 4 med stora glasfönster och utsikt över Kista

Kontor med öppen planlösning/stor egen terrass med eftermiddagssol
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OM KUNGSLEDEN
Kungsleden är ett av Sveriges 
större börsnoterade fastighets-
bolag med en verksamhet som 
inriktar sig på att långsiktigt äga, 
aktivt förvalta, förädla och ut-
veckla kommersiella fastigheter i 
utvalda tillväxtregioner.

Vi erbjuder tillgängliga och 
ändamålsenliga lokaler i rätt 
lägen och till rätt pris för kontor, 
industri/lager samt handel. Våra 
förvaltare och uthyrare finns 
baserade vid något av våra sju 
lokalkontor där de i nära dialog 
med hyresgästerna arbetar för 
att säkerställa bra, trygga och 
flexibla lokaler.

Vill du veta mer?
Kontakta Theodor Jarnhammar 
070-340 77 50 eller mejla till 
theodor.jarnhammar@kungsleden.se 
www.kungsleden.se




