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Lägenhetsfördelning
91 st 2–5 rok 
ca 37–113 kvm
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Lev din dröm
I den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden bor du 
granne med Stockholms vackraste och lummigaste grön-
områden. Härifrån tar du troligtvis sjövägen eller cykeln 
in till stan, botaniserar i omgivningarnas sköna kulturut-
bud eller njuter av din bostad i en av Europas mest miljö-
smarta, attraktiva och moderna boendemiljöer. Oavsett 
om du sålt villan och längtar efter huvudstadens puls 
eller redan bor centralt men saknar naturen, är detta ett 
drömläge för dig. 



Öppna ljusa ytor
Alldeles vid Husarviken, uppför vi 91 bostadsrättslägenheter 
med kvaliteter utöver det vanliga. Lägenheterna karaktäriseras 
av smarta kvadrat, där alla kvadratmeter är välplanerade och 
genomtänkta och inga onödiga vinklar eller vrår finns. Detta 
i kombination med öppna ljusa umgängesytor, generösa bal-
konger eller terrasser, ger ett modernt och attraktivt boende. 

Tre olika hus
Vi bygger totalt fem trappuppgångar fördelade på Esplanad-
huset, Gårdshusen och Parkhuset. Det sista huset ner mot 
Husarviken, Parkhuset, har en träfasad i en mild grön ton. 
Esplanadhuset upp mot Bobergsgatan har mer stadskänsla 
med butikslokaler i gatuplanet. Balkongerna är här 70 procent 
inglasade och inbyggda i fasaden, de fungerar som härliga 
uterum som förlänger utesäsongen. Gårdshusen har vinklade 
balkonger för att ta till vara dagvatten. Vildvin klättrar längs 
fasaden och vissa hus har sedumtak. På en del tak planeras det 
även för solceller. 

Lugn grön innergård
Koppla av med en bok i innergårdens sköna västerläge, eller 
skörda dina egna grönsaker och örter som du planterat i 

din alldeles egna balkonglåda. Innergården är en plats som 
tillför din vardag det där lilla extra som ger kvalitet i livet. 
Garaget ligger direkt under gården och du kommer dit via 
gårdstrapphuset som är helt i glas och klätt med sedum-
tak. Infarten till garaget sker via Gårdshusen. I hela Norra 
Djurgårdsstaden planerar staden för en hållbar livsstil med 
satsningar på energieffektiva bostäder.

Staden skapar hållbara lösningar
I Norra Djurgårdsstaden planerar Stockholms stad att skapa 
robusta, flexibla och hållbara lösningar. Resurserna används 
effektivt och staden stärker kopplingarna mot Nationalstads-
parken genom parker och grönstrukturen i stadsdelen som 
även planeras för människors hälsa och välbefinnande. 

Modern teknologi
Alla lägenheter är utrustade med toppmodern energiteknik 
och genomtänkt avfallshantering. Syftet är att utveckla 
sätt att använda energin smartare och reducera den totala 
mängden energi.

Hållbar stadsutveckling
 — — 

Norra Djurgårdsstaden byggs med höga ambitioner för att skapa 
en miljömässigt hållbar stadsdel. Här satsar Stockholms stad på 
en hållbar stadsutveckling med energieffektiva bostäder, effektiv 
kollektivtrafik och bra cykelmöjligheter. Här blir du en del av 
toppmoderna lösningar i en boendemiljö som ger dig och din 
familj en livskvalitet utöver det vanliga. 



Fakta Stockholm Esplanad
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Lägenhetsfördelning
30 st 2 rum och kök ca 37–73 kvm
41 st 3 rum och kök ca 70–99 kvm
19 st 4 rum och kök ca 81–113 kvm
1 st 5 rum och kök ca 104 kvm
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Smidiga och bekväma resvägar
De riktigt attraktiva bostadsområdena i Stockholm har 
bra kommunikationer. Här är det verkligen så. Du når inner-
staden på 10 minuter med cykel, närmsta T-banestation är 
Ropsten med uppgång Hjorthagen, flera olika busslinjer pas-
serar och tar dig smidigt till Östermalmstorg, Östra Station, 
Tegelbacken, Norrmalmstorg och Slussen. Att resa kollektivt 
är enkelt och bekvämt härifrån. Norra Länken och trafikplats 
Värtan leder dig snabbt till olika delar av Stockholm och ut på 
motorvägarna.

Skolor för alla behov 
Det finns många olika skolor att välja på i närområdet. I Norra 
Djurgårdsstaden ligger det flera kommunala förskolor med 
bred pedagogisk inredning. Sammanlagt finns det 18 grund-
skolor på gångavstång, såväl kommunala som privata. Till-
gången till gymnasieskolor med olika inriktning är också god. 

Bästa läget
 — — —

På gränsen till Kungliga nationalstadsparken, lilla Värtan samt 
Stora Skuggan och Gärdet är tillgången till grönområden 
närmast oändliga. Ändå tar det bara 10 minuter att cykla in till 
city. Med öppna innergårdar, planteringar och offentliga mötes-
platser blir den nya stadsdelen en levande och trygg miljö. Du 
möts av ett härligt stadsliv utanför dörren och hittar lugnet på 
den egna balkongen. För lägenheter med utsikt över Husarviken 
byggs generösa terrasser med ljuvligt kvällssolläge. Planerna 
för utomhusbad, båthamnar, parkområden, restauranger och 
caféer gör Norra Djurgårdsstaden till långt ifrån ett dussin- 
boende. Ett boende och en livsstil för dig med extra höga krav. 

Din tid till fritid
Direkt när du går ut kan du njuta av natur- och djurlivet i 
Kungliga nationalstadsparken. Här finns öppna marker 
och stränder som frestar till promenader, upptäcktsfärder, 
båtutflykter och cykelturer. Lill-Jansskogen är många joggares 
favoritplats och anrika Kungliga Tennishallen ger plats åt 
både motionsspelare som framtida tennisproffs. GIH-badet 
har motionssim, lek och simskola för de små samt styrketräning. 
Bara ett kvarter bort från ligger Hjorthagens IP, och en ny 
lokal för inomhusklättring kommer att byggas i de gamla 
byggnaderna vid gasklockorna. Med det stora fritidsutbudet 
hittar du snart dina egna smultronställen.

Allt du behöver inom räckhåll
De nya kvarteren har redan nu en bra mix av närservice, som 
utökas med den ökade inflyttningen. Plocka hem en sushi, se 
vad Selmas Déli kan erbjuda till lunch, välj frukostbröd nere på 
konditoriet eller ta med en vacker blomma till middagsbjudningen. 
I närområdet finns också flera välsorterade matbutiker. En 
cykeltur eller busstur iväg hemifrån når du Östermalmstorg 
och Stureplan med förstklassig shopping. Läkarmottagningar 
hittas i Hjorthagen eller på Sophiahemmet vid Valhallavägen.
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Arkitektens ord
 — — —

MATS EGELIUS,
WHITE ARKITEKTER

Stockholm Esplanad möter de båda tydliga karaktärerna  
i Norra Djurgårdsstaden: Gasverkets industrihistoriskt 
intressanta tegelbebyggelse och Brobergsgatan i söder samt 
Nationalstadsparken och Husarviken i norr. För att maximalt 
ta till vara platsens förutsättningar, utsikter och väderstreck 
delar vi bebyggelsen i flera individuella huskroppar med olika 
karaktär, som förankrar husen till platsen. 

Stockholm Esplanad har en ekologisk profil med klimat-
smarta bostäder, flera gröna fasader, taken är till stor del 
täckta med sedum och solceller. Det finns gott om cykel platser 
både inne och ute. Och gården är en grön oas som ger goda 
förutsättningar för lek och samvaro. Jag är övertygad om att 
Stockholm Esplanad kommer att bidra till Norra Djurgårdsstaden 
som ett skyltfönster för hållbart stads byggande och blir en 
levande vital del av innerstaden.
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