
Stockholm – norra djurgårdSStaden 

laduviken
Strålande stadskvarter med parkläge



Laduvikens centrala läge i Norra Djurgårdsstaden gör det  
möjligt att få ut det mesta av både stad och natur.



Skönare hem  
på grönare ort

i parktäta norra djurgårdsstaden bygger JM 83 nya bostadsrätter med närhet till 
både Stureplans innerstadskvarter och nationalstadsparkens flora. laduviken blir 
ett ståtligt hus med gråskimrande fasader och balkonger med perforerade fronter  
i glimrande silvertoner. Portiken som leder in till den gröna kvartersgården är klädd 
i guldfärgad plåt. Huset får en trappliknande form med en höjd som varierar mellan 
6 till 8 våningar. nästan alla lägenheter har balkong och på markplan gör vi plats för 
butikslokaler som ger liv och rörelse runt Storängstorget. en annan stor behållning 
med laduviken är det utmärkta läget. Få stadsdelar kombinerar det natursköna och 
citynära lika elegant som norra djurgårdsstaden. Här bor du mitt i ett kluster av 
parker, nära kultur, kommunikation och shopping – med cykelavstånd till det mesta.

Bo hållbart med sedumtak
laduviken blir ett hus som både smälter in i sin omgivning och kaxigt sticker ut ur 
den. Samtidigt som de glittrande fasaderna ger laduviken ett strålande yttre avslutar 
vi huset med ett grönt sedumtak. de fetbladiga växterna fyller flera miljövänliga 
funktioner som förbättrar stadsmiljön. Bland annat dämpar de buller, isolerar mot 
värme och kyla samt fångar upp regn med lågt pH-värde som annars hamnar i våra 
dagvattenbrunnar. Sedan är det förstås riktigt snyggt.

lev parklivet, stadslivet, skogslivet och kulturlivet till max i norra djurgårds-
staden. med sitt exceptionella läge kan laduviken erbjuda 83 lägenheter med 
rum för minst lika många personligheter.



Service
intill laduviken kommer en större matbutik att fl ytta in. 
i området fi nns även fl era andra lokaler för övrig närservice.

Östermalm
Med Stureplan och Östermalmstorg med saluhall som lättill-
gängliga mål blir norra djurgårdsstaden en grön förlängning 
av Östermalm.

Värtahamnen
i värtahamnen byggs nya kontors- och handelslokaler i 
en miljö där kajpromenader möter torgliv. Sedan tidigare 
fi nns här en stor och välsorterad iCa kvantum.

gasverket
i det gamla gasverket från sent 1800-tal planeras det för 
kultur. visionen är ett nytt kulturcentrum för såväl musik 
som scen- och bildkonst. 

nationalstadsparken
i laduviken bor du alldeles intill kungliga nationalstads-
parkens storslagna och variationsrika natur. 
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Sport
i norra djurgårdsstaden kan du rida på Ryttarstadion och 
spela tennis i kungliga Tennishallen. Men det är bara en 
bråkdel av utbudet. i omnejd fi nns även gym, bad, fotbolls-
planer, 4H-gård och fi na joggingspår i lill-Jansskogen.

kommunikationer
i norra djurgårdsstaden fi nns cykelvägar, buss och t-banans 
röda linje som lätt tar dig till olika delar av Stockholm.

TEKNISKA  
HÖGSKOLAN

ROPSTEN

GÄRDET

GÄRDET

STADION

ROPSTEN

Skolor och förskolor
norra djurgårdsstaden förbereder för fl era nya för- och 
grund skolor utöver de som redan fi nns i närområdet. en 
ny förskola fi nns redan på plats och i gasverksområdet 
planeras en ny grundskola.

LADUVIKEN



Se staden från sadeln

det som utmärker norra djurgårdsstaden är att det har ena 
foten i Stureplans avenyer och den andra i ett par fotriktiga 
svamp plockarstövlar. därför blir norra djurgårdsstaden en 
självklar hemvist för dig som varken vill välja bort det citynära 
eller parkgröna. i laduviken blir det gröna en del av ditt urbana 
hem. Här bor du med en grönskande ram intill den kungliga 
nationalstadsparken och nära till innerstaden.

Stadsliv på två hjul
norra djurgårdsstadens läge lämpar sig väl för cykelburna stads-
bor – det tar knappt 10 minuter att cykla till Stureplan. utöver 
de fi na cykelbanorna som redan fi nns här planerar kommunen 
att bygga ännu fl er. Mer än bara vardagsmotion blir cykeln ett 
hälsosamt komplement till områdets kollektivtrafi ksnät. Cykla 

några tramptag från Stureplan växer 12 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser 
fram. med satsningar på service, shopping, parker och fi nkultur blir norra djur-
gårdsstaden som en egen innerstad i kungliga nationalstadsparken.

hem från restaurangbesöket eller ned till en after work på stan. 
För att uppmuntra till sunda vanor bygger vi fl era bekväma cykel-
förråd med fastmonterade cykelpumpar så att din cykel alltid är 
redo för en tur.

gasverket fylls med kultur
vid sidan om nationalstadsparken är det gamla gasverksområdet 
stadsdelens mest tongivande inslag med historiska anslag – den 
första gasklockan togs i bruk redan 1893. verksamheten lades 
ned 2011, men för att behålla arkitekturen kommer gasverks-
området att byggas om till ett omfattande kulturcentrum med 
scenkonst, museum och ateljéer. i sinom tid kommer gasverks-
området även att rymma skolor, kontor och serveringar.





Stegrande hus  
med glänsande skrud 

Skimrande laduviken får en fin placering med Storängstorget i väster och ekbacken 
i öster. För att accentuera miljön och utnyttja sitt läge får huset en kropp som är 
lägre mot torget och sedan klättrar upp mot ekbacken. inte nog med att det skapar 
en estetisk variation, det gör så att den inramade kvartersgården får gott om solljus. 
 – Huset karaktäriseras av en enkelhet med eleganta material. det blir mörk puts 
med glimmerinslag och en våningshög stensockel som kontrast till det, säger James 
Martin från ÅWl arkitekter.

Behaglig gårdsgrönska
via en upplyst och guldfärgad portik når du den privata och lummiga gård som huset 
sluter sig runt. Härifrån får kvarteret en helt annan stämning med buskar, träd och 
gott om sittbänkar. Putsfasaden mot gården går i en ljusare ton.
 – Som en hänvisning till områdets gasklockor består balkongfronterna av mönster-
perforerade metallpartier. Materialet återkommer också i fönsterkarmarna.
 Byggnaden delas upp i fyra trapphus där tre till fyra lägenheter samsas på varje 
våningsplan. lägenheterna får yteffektiva planlösningar varav många är genomgående 
med kök och vardagsrum mot gata och sovrum mot gård. På markplan med bästa 
torgläge gör huset plats för butikslokaler med stora och välkomnande skyltfönster.

god arkitektur vet att den ska framhäva sin omgivning snarare än konkurrera 
med den. laduviken har en stegrande etappliknande form med gråskimrande 
väggar och gröna sedumtak som kompletterar det naturligt vackra läget.

”Laduvikens fasader har olika karaktärer med balkonger 
mot gatan och franska fönster mot ekbacken.”

James Martin, ÅWL Arkitekter
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Exempel på planlösning 3 rok / 82 kvm

Stadslivet från insidan
till laduvikens 83 lägenheter har vi satt ihop en inredning som stämmer väl 
med både område och arkitektur. gemensamt för alla bostäder blir ljusa och 
öppna rum med vitmålade väggar och mattlackad ekparkett.

lägenheterna i laduviken är särskilt utformade för att du ska få 
plats med mer. därför är planlösningarna öppna och förvarings-
möjligheterna många. Till det har vi plockat väl valda delar ur vårt 
inredningssortiment JM Original för att göra hem som är lika 
form- som funktionsstarka. i kombination blir det välplanerade 
lägenheter inredda med långsiktigt hållbara naturmaterial.

Smidig vardagsmat och härlig helglyx
i köket ser vi till att det finns alla förutsättningar för att svänga 
ihop en lunchlåda såväl som en trerättersmeny. För att matlag-
ningen ska bli enkel utrustar vi köket med rostfri kyl och frys, 
induktionshäll, varmluftsugn, micro och en helintegrerad disk-

maskin från Siemens. de noggranna materialvalen gör köket 
till en smakfullt inredd samlingspunkt. de vita släta köksluckorna 
kommer från vedum och matchar fint med de vita kakelplattorna 
som står på högkant över den ljusgrå bänkskivan i laminat.

modernt och kaklat i badrummet
Badrummet får ett mörkgrått klinkergolv som bryter av mot de 
stora vita kakelplattorna på väggarna. duschen skärmar vi av 
med en glasvägg och för att du lätt ska kunna hålla ordning i bad-
rummet har handfatet en vit kommod från aspen. vi fyller även 
badrummet med tvättutrustning som gör vardagen enklare.

Ljusa och  
trivsamma balkonger Helkaklat badrum  

med tvättutrustning

Gott om förvaring i klädkammare 
och skjutdörrsgarderober

Flexibla ytor för 
vardag och fest

Social och öppen 
planlösning  



När du f lyttar till en JM-bostad får du en kvalitetsinredning 
som är funktionell och formstark. Om du vill göra några egna 
inrednings val så finns det utrymme för det med.



därför ska du välja JM

trivsel i kvadrat
vi bygger bara ljusa, luftiga och funktionella bostäder med genomtänkta plan-
lösningar och praktiska detaljer. Smarta kvadrat helt enkelt. För att inte säga fräscha 
kvadrat. Här har ju ingen annan bott! allt är nybyggt och färdigt, så det är bara att 
flytta in och börja trivas. Om du bokar i tid får du dessutom vara med och påverka 
slutresultatet. Med tillval som vitvaror, skåpluckor, kakel och mycket mer, sätter du 
enkelt din egen prägel på ditt hem.

helhetstänk
För oss är det viktigt att varenda detalj, liten som stor, i ditt nya hem är fulländad. 
det är bara så man kan bygga en oslagbar helhet, med gott om plats för trivsel  
och bekvämlighet. inne likväl som ute.

det är här framtiden håller hus
vi sätter det personliga boendet i ett större sammanhang. det faktum att vi bara 
bygger lågenergihus, gynnar till exempel både ekonomin, klimatet och nästa 
generation. Men att ta ansvar för miljön är inte bara en klimatfråga. För oss 
handlar det också om miljövänliga transporter, att undvika farliga kemikalier och  
att så mycket som möjligt av byggmaterialen går att återvinna, med mera. vi tar 
kort sagt ansvar för hela byggprocessen, från förvärv till förvaltning. Och när vi 
utvecklar bostadsområden, så bygger vi samtidigt samhällen, vilket ställer krav på 
ekologisk hållbarhet och socialt ansvar.

då är varje krona hemma
att köpa ett nytt hem är förmodligen den största affären man gör i sitt liv. därför 
guidar vi dig hela vägen, från första visningen till första flyttkartongen. Med oss  
slipper du dessutom påfrestande budgivningar. lägg därtill ett trygghetspaket så  
ska du se att din största affär också kan bli den bästa, och inte minst den mest  
trivsamma. välkommen hem. 

det tar tid att bygga förtroenden. efter drygt 60 år vet vi att det krävs både 
kunskap, erfarenhet och engagemang. och inte minst en dos lyhördhet. en 
 konstant och nära dialog med våra kunder har bland annat resulterat i följande:

Alla JMs nybyggda bostäder är energiklassade. Det betyder 
att ditt hem blir skonsamt mot miljön och plånboken då 
både energiförbrukningen och -räkningen minskas.



jm.se
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JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier 
och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.

jm är en av nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden

Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva 
storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också  
med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstock-
holmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka  
13 miljarder kronor och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ  
OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.
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