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Ett betongkomplex och dess överman. 

Harald Norbeli, en av Stockholms mer

kända radioprofiler, avslutade nästan alla 

sina program med en önskan om att

parkeringshuset Elefanten skulle rivas. 
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”För övrigt anser jag  
 att Parkeringshuset  
 Elefanten 
 bör rivas”
I ett par års tid vid mitten av åttiotalet avslutade jag 

nästan alla radioprogram i serien ”Gata upp och gata 

ner” med denna högstämda fras, som jag knyckt från 

den romerske politikern Cato 

den äldre. Varteviga anförande 

som denne store vältalare höll 

i senaten för drygt tvåtusen år 

sen avrundades med orden: ”För 

övrigt anser jag att Kartago bör 

förstöras”. (Fast på klingande 

latin förstås: ”Ceterum censeo 

Carthaginem esse delendam”.)

Cato var en bra förebild. 

 Dagligen såg jag detta par-

keringshus från mitt fönster på 

Radio Stockholm, en symbol för 

det som gått snett i saneringen 

av Klara. Allt var förvisso inte 

åt skogen. Det var till exempel nödvändigt med en 

hel del rivningar för att få fram tunnelbanan och det 

var utmärkt att Hamngatan schaktades ner och öpp-

nade ett öst-västligt stråk i City, som ju trots allt kom 

att fungera kommersiellt och administrativt.

 Men man behövde väl inte ta i så brallorna sprack! 

Mycket av saneringen söder om Klarabergsgatan var 

en grov vandalisering på en fungerande stadsdel där 

människor bodde och arbetade.

Detta gamla Klara var kärnan, själva hjärtat i Stock-

holm med sitt intensiva liv - järnväg, post, tidningar, 

hotell, restauranger och kaféer. Och så alla sorters 

människor.  

 Ja, Klara levde dag och 

natt. Klara var en brusande och 

levande stadsdel, men med tiden 

kanske allt mer berusande och 

nergången. En allt mer sliten 

stadsdel med allt mer slitna 

människor. 

 För hundra år sedan var 

närmare 20 000 människor man- 

talsskrivna i Klara församling. 

Nu är det liv på dagarna, men 

på nätterna är det som en neu-

tronbomb gått genom City. Kala 

fasader, inget folk.  

 Det ska bli ändring på det! 

 Min gamla devis från åttiotalet har äntligen besan-

nats. Också Cato den äldre fick efter ett oändligt 

tjatande som han ville - Kartago förstördes. Casam 

elefantiam - finis malorum!

 Parkeringshuset Elefanten är dött - länge leve det 

nya kvarteret Elefanten!

 

 Harald Norbeli, journalist

Björn Tuvestad
Lånebild
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Kvarteret Elefanten
– efterlängtat 
bostadsområde i 
hjärtat av Klara

De gamla kvarteren runt Klara lever. I allra högsta 

grad. Med kvarteret Elefanten byter stadsdelen skep-

nad från parkeringsområde till att bli ett av Stock-

holms kanske mest centrala och attraktiva bostads- 

områden. 

 Tanken är att återskapa en del av det gamla Klara 

i en modern tappning. Det må vara ett litet steg för 

mänskligheten, men ett elefantkliv för Klarakvarteren.

Allt man kan önska
Området runt Elefanten har det mesta av vad Stock-

holm kan erbjuda. Bara några meter bort sträcker 

Drottninggatan ut sig med sitt rika utbud av butiker 

och restauranger. 

 Vid Sergels Torg hittar du Kulturhuset och Stadste-

atern. Om du promenerar ett hundratal meter i motsatt 

riktning når du snart Gamla Stan, en historisk kultur-

skatt med Stockholms Slott som kronan på verket. På 

vägen dit passerar du över Strömmen som ger dig till-

gång till världens bästa fiskevatten i storstadsmiljö.

Service
Förutom livsmedelsaffärer och specialbutiker bjuder 

området runt Klara på en hel del övrig service. Tre 

minuter från bostaden ligger Apoteket Scheele som 

håller öppet dygnet runt. Runt Sergels Torg finns 

de f lesta stora bankerna representerade. Endast tio 

minuter bort ligger Cityakuten. 

Res vart du vill
Två kvarter från Elefanten ligger T-Centralen, Stock-

holms mittpunkt i det lokala transportnätet, med 

anknytningar till samtliga tunnelbanelinjer. Här 

finns även gott om bussförbindelser.

 Vill du resa längre bort väntar Stockholms 

Centralstation och Cityterminalen med förbind-               

elser till såväl övriga landet som resten av Europa. 

Härifrån når du dessutom Arlanda f lygplats på bara 

tjugo minuter med hjälp av Arlanda Express.

Björn Tuvestad
Lånebild
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Nya hem 
  med intensitet 
     & variation
Där det gamla parkeringshuset en gång stod skapar 

Skanska Nya Hem ett nytt bostadskvarter med lägen-

heter, restauranger, butiker och kontorslokaler. In-

gredienser som tillsammans kommer att resultera i 

en mycket levande innerstadsmiljö.

 Målsättningen är att återskapa kvalitéer från förr. 

Småskalighet, intensitet, variation och en blandning 

av olika verksamheter.

Gatuplanet – ansiktet utåt  
I en storstadsmiljö fungerar gatuplanet som byggna-

dens ansikte. Därför har det lagts särskilt stor omsorg 

vid utformningen av bottenvåningarna. Här möts du 

av olika sorters natursten, entréer med vackra ekpar-

tier och generöst glasade butikslokaler.

En grön oas mitt i city 
Näst intill alla lägenheter har balkong eller uteplats 

mot gården. Men för att utnyttja soltimmarna så 

mycket som möjligt har en del lägenheter balkong 

mot Herkulesgatan. Gården är anlagd i suterräng på

tunneltaket, en till två våningar över Herkulesgatan 

och Vattugatan. Här kan du söka skuggan under mag-

noliaträden, njuta av doftolyonbuskarna och se mur-

grönan ringla uppför fasaden. 

 Genom en portik vid Klara Tvärgränd kan även 

förbipasserande få en glimt av den lummiga gårds-

miljön. För att förhindra eventuellt trafikbuller är 

portiken tillsluten med ett stort glasparti.

Mötesplats för stora och små
Samtliga trapphus i kvarteret har direktutgång till 

gården som rymmer en skön och rofylld miljö. 

Gården kommer att fungera som en naturlig mötes-

plats för såväl stora som små, samtidigt som det finns 

gott om utrymme för den som söker lugn och ro.

 Tack vare husfasadernas ljusa färgskala blir gården 

både ljus och trevlig.

 Vid gårdsplanen finns den gemensamma tvätt-

stugan, förråd, cykelrum etc.
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Bostadsrättsföreningen Elefanten består av 150 lägen-

heter och 7 butikslokaler.

 Lägenheterna är utformade i modern storstadsar-

kitektur. Flera av dem bjuder en hänförande utsikt 

över Klara kvarteren, medan utrymmena mot inner-

gården skänker en mer rogivande atmosfär.

 Här kan du finna allt från praktiska ettor till 

rymliga femmor. Med storlekar på alltifrån 40 kvm 

till 115 kvm.

Naturliga nya hem
Bostäderna har genomgående naturliga material. 

Ljusa tapetväggar, socklar i vitmålad furu och föns-

terbänkar av marmor, köksknoppar i borstad alumi-

nium är några exempel på vad som är utvalt. 

 Golvet består till största del av en vacker ekpar-

kett. Hallen kompletteras med klinker intill ytter-

dörren.

 Kök och vardagsrum är placerade mot gatan 

medan sovrummen vetter mot gårdens rogivande 

miljö. Köket är skapat för inspirerande matlagning 

och trivsamt umgänge. Ett generöst tilltaget utrymme 

för såväl vardag som fest.

Forma ditt eget boende
Det finns många fördelar med att köpa en nybyggd 

bostad. Inte minst vad gäller att forma boendet efter 

egna önskemål. Du som köper en bostadsrätt i Ele-

fanten har ett brett inredningssortiment att tillgå. 

Sortimentslistan finns som blädderexemplar hos din 

kundansvarige och innehåller en utförlig beskriv-

ning av lägenheternas grundutförande samt en rad 

inredningsalternativ.

 Ju tidigare du bestämmer dig för en bostadsrätt 

desto större möjlighet har du att påverka den. I Ele-

fanten kan du t ex som standard välja mellan olika 

färger på köksluckor och kakel. 

 Besöker du nyahem, vår utställning i Solna Cen-

trum, får du möjlighet att se och känna på de olika 

inredningsalternativen. Här finns även våra duktiga 

inredare som kan ge lite tips och råd kring din nya 

bostad, efter att du tecknat dig för en lägenhet.

   Naturliga 
material och 

öppna planlösningar
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Personlig hjälp
Som köpare kommer du under hela köp- och byggpro-

cessen att ha tillgång till en kundansvarig, som blir din 

personliga kontakt på Skanska Nya Hem. Din kundan-

svarige svarar på frågor samt ger råd och hjälp gällande 

ditt bostadsköp. Du kommer vid ett f lertal tillfällen 

bli inbjuden att besöka byggarbetsplatsen samt se hur 

byggnationen av din lägenhet framskrider.

Inflyttning
Elefanten består av 150 bostadsrättslägenheter som 

bildar en ”äkta” bostadsrättsförening. I kvarteret in- 

går även kontorshuset mot infarten till Klaratun-

neln, med kontorsytor på 5900 kvm. Kontorshuset 

är en egen fastighet och ingår inte i bostadsrätts-

föreningen. 

 Första inflyttningen startar på Herkulesgatan när-

mast kontoret. Adress Herkulesgatan 26. Preliminär 

första inf lyttning är beräknad till sommaren 2002. 

Inf lyttning beräknas pågå under ett år. Sista portarna 

som f lyttar in är Klara Tvärgränd 3 och 5, de beräknas 

f lytta in under sommaren 2003. Senast tre kalender-

månader före beräknad inflyttning meddelas definitiv

tillträdesdag.

 Vi kontaktar dig för att följa upp ditt köp vid två 

tillfällen. Dels efter inf lyttning, dels efter garanti-

besiktningen (ca två år efter inf lyttning).

Ekonomi
Vår målsättning är att skapa en bostadsrättsförening 

med solid ekonomi, där belåningen är låg och den 

största delen av finansieringen består av egna insat-

ser. Tanken är att månadsavgifterna ska kunna hållas 

nere. Upplysningar om insatser och årsavgifter samt 

föreningens ekonomi i övrigt redovisas separat. Vill 

du veta mer om vad det innebär att bo i en bostads-

rättsförening kan du läsa om detta i vår broschyr

”Att bo i bostadsrätt”.

Skötselansvar
Föreningens lägenheter upplåtes med bostadsrätt. 

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad  svara 

för underhåll inne i lägenheten. I upplåtelsen ingår 

ett markområde med uteplats för lägenhet i gårds-

plan. Respektive bostadsrättshavare svarar på samma 

sätt för skötseln av detta. Föreningen svarar för sköt-

sel, underhåll och reparationer av fastighetens yttre, 

liksom för gemensamma utrymmen i markområden. 

En mer utförlig beskrivning av ansvarsfördelning 

redovisas separat.

Egna valmöjligheter
Du som väljer att köpa en bostadsrätt i Elefanten har 

möjlighet att forma ditt eget boende efter egna öns-

kemål inom det inredningssortiment som vi erbjuder 

i projektet. Du hittar en kort version av grundutfö-

randet i slutet av denna broschyr. Blädderexemplar av 

sortimentslistan finner du hos din kundansvarige.

Färg- och materialval
För att ditt nya hem ska bli personligt har du f lera 

val att göra innan det är dags att f lytta in. I köket har 

du bland annat fyra färger på köksluckorna att välja 

mellan, samt tre olika kakel som passar till dessa.

I badrummen har du 5 olika färger att välja mellan 

på golv och fondvägg. 

En fungerande omgivning
Du kan knappast bo med bättre kommunikationer, 

närmare till teatrar, muséer, banker, affärer och

restauranger. Allt finns inom några minuters prome-

nadavstånd.
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Byggnadsbeskrivning
Grundläggning

Bostäderna grundläggs på 1,6-2,0 m höga stålbalkar. 
Utrymmet mellan det nedersta bostadsbjälklaget och tun-
neltaket är uppvärmt och ventilerat. Balkarna för ned las-
terna till tunnelväggarna. Grundförstärkningar av pålar 
och gjutningar är utförda i den befintliga biltunneln. Loka-
lerna grundlägges direkt på gatudäcket. Lokalernas golv 
är värme- och vibrationsisolerat.

Stomme
Bjälklagen består av 185 mm höga betongelement. Syn-
liga fogar i tak. Elementen är upplagda på stålbalkar och 
stålpelare. Balkflänsar kan vara synliga i badrum och hall.

Stomkomplettering
Alla innerväggar är av gips. Ovan bjälklagen byggs ett upp-
stolpat övergolv. Utrymningstrappor av stål. Väggar mot 
gator kompletteras med ljudisolerande regel och fönstren 
mot gatorna är ljudisolerade.

Takkonstruktion
Uppstolpad takstol på översta våningen. Inbrädning ut-
förs av råspont. Isolering av sprutad mineralull ca 450 mm. 
Taklutningen är 10 grader. Yttertaken beslås med grå plåt. 
Stuprör och hängränna monteras på takfot och terrass.

Fasader
Putsade fasader. Bakom putsen monteras 80 mm stenull. 
Vid vissa fasadpartier monteras träpanel eller plåt.

Terrasser
Terrasser med fall ut från fasaderna. Tätskiktet av 2x10 
mm gjutasfalt. Uppvik bakom puts av gummiduk. Räcken 
av smide med en överliggare av plattstål.

Installationer
Byggnaden värms med fjärrvärme. Hela bostadsdelen 
ventileras med ett FTX system. Det innebär ett mekaniskt 
från- och tilluftssystem med värmeåtervinning. Ventila-
tionskanalerna är synligt placerade i takvinkeln. All luft 
tas från ovansida yttertak.
 Värmerören dras i övergolvet och radiatorer är place-
rade under fönster.
 Till varje lägenhet dras en separat bredbandskabel. 
Varje bostadsrättsinnehavare tecknar ett eget abonne-
mang med operatören. Abonnemanget avgör vilken över-
föringshastighet man får. Ett uttag i varje lägenhet. Uttag 
för kabel-TV i ett sovrum och vardagsrum. Telefonuttag i 
sovrum, kök och vardagsrum.

Kvalitet och miljö
Skanska Nya Hem är kvalitets- och miljöcertifierade enligt 
ISO 9001 respektive 14001.

Garantier och försäkringar
Skanskas ansvar för kostnader avseende 

ev osålda bostadsrätter
Efter färdigställandet svarar Skanska för de kostnader som 
belöper på eventuella bostadsrättslägenheter som ej upp-
låtits med bostadsrätt. Är de efter sex månader fortfa-
rande osålda köper Skanska bostadsrätterna ifråga och 
svarar därigenom, som bostadsrättshavare även fortsätt-
ningsvis för de avgifter som belöper på lägenheten.

Skanskas sjuåriga Bostadsrättsgaranti
Mellan Skanska och bostadsrättsföreningen upprättas ett 
avtal om en s k Bostadsrättsgaranti. Denna gäller i sju 
år efter färdigställandet. Garantin innebär i korthet föl-
jande: Om någon av medlemmarna i bostadsrättsfören-
ingen, som köpt sin bostadsrätt via Skanska, avsäger sig 
bostadsrätten eller blir skild från sin lägenhet på grund av 
att vederbörande inte fullgjort sina förpliktelser mot för-

eningen och bostadsrätten inte kan säljas på marknaden, 
då köper Skanska, om föreningen så önskar, bostadsrät-
ten ifråga av föreningen. På detta sätt begränsas risken 
för att tomma lägenheter kommer att innebära allvarligt 
avbräck i föreningens ekonomi, eftersom Skanska i denna 
situation kommer att svara för inbetalning av årsavgiften 
för sådan lägenhet.

Entreprenadgaranti 
Vid entreprenadens färdigställande sker slutbesiktning av 
opartisk besiktningsman och Skanska åtgärdar eventuella 
fel. Två år därefter, strax innan garantitiden går ut, besik-
tigas hela entreprenaden igen och Skanska åtgärdar de 
eventuella fel som noteras av besiktningsmannen. 

Byggfelsförsäkring 
Efter garantitidens utgång gäller sedan en byggfelsförsäk-
ring i ytterligare åtta år. Försäkringen täcker föreningens 
skäliga kostnad för att avhjälpa fel och skador p g a fel 
som anmäls inom tio år från entreprenadens färdigstäl-
lande, oftast dock med avdrag för en viss självrisk. Denna 
försäkring följer huset och gäller oavsett vem som äger 
detta då felet eller skadan anmäls.
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 Rumsbeskrivning
 RUM GOLV VÄGGAR TAK INREDNING   

 Hall Klinker & Tapet Grängat Hatthylla     
  Ekparkett

 Kök Ekparkett Tapet Målat Fönsterbänk av marmor, spis med
     glaskeramikhäll, spisfläkt, kyl/frys,
     kökssnickerier

 Vardagsrum Ekparkett Tapet Grängat Fönsterbänk av marmor   
     Konsolhängd fönsterbänk av marmor

 Sovrum Ekparkett Tapet Grängat Fönsterbänk av marmor

 Badrum Klinker Helkaklat Målat Badrumsskåp, handdukstork, tvätt-
     pelare (tvättmaskin med torktumlare
     ovanpå), vägghängd wc-stol och
     tvättställ, badkar, hylla av marmor i
     de flesta lägenheterna

 wc Klinker Kaklat till dörrfodrets Målat Vägghängd wc-stol och tvättställ    
   överkant 

 Klädkammare Ekparkett Målat Grängat Hyllor på konsoler med klädstång

 Balkong/Terrass Betong Puts / Trä vid  Balkongräcke i stål, täta terrass-
   några balk.  skärmar mellan lägenheterna

Där ej annat anges omfattar beskrivningen alla byggnader.  Med reservation för ändringar.

Ytterligare information om material, utrustning och inredningsval kommer att redovisas vid personlig presentation.

 Rumsbeskrivning i allmänna utrymmen
 RUM GOLV VÄGGAR TAK INREDNING   

 Trapphus Cement-mosaikplattor Målat Målat Handledare och räcke 

 Lägenhetsförråd Dammbunden betong Målat Målat Förrådsväggar, förvaringshylla 

 Soprum Dammbunden betong Målat Målat Kärl för sopsortering av hushållssopor, glas,
     papper, kartong, batterier och metall 

 Cykelrum Dammbunden betong Målat Målat Cykelställ 

 Tvättstuga Klinker Kakel/målat Målat Tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, mangel, 
     transportvagnar, arbetsbord, sopsäckshållare,  
     bokningstavla, toalett till tvättstuga

 KÖK
 Kökssnickerier från Vedum, välj mellan majsgul, 
 salviagrön, vit eller grå
 Bänkskiva i laminat, rostfri diskbänk
 Spis med glaskeramikhäll och ugn från Elektrolux
 Spisfläkt från Futurum
 Kyl-och frysskåp från Electrolux

BADRUM OCH WC
Kakel och klinker från Marazzi. Vitt på wc samt tre väggar i 
badrum. På golven samt en fondvägg i badrum kan du välja 
mellan vit, grå, blå, grön eller beige. 
Vägghängd wc och vägghängt handfat från IDO
Tvättpelare – tvättmaskin med torktumlare från Electrolux
Badrumsskåp från Vedum med eluttag och belysning
Eluppvärmd handdukstork

Inredning
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Vi hjälper dig att hitta hem
»Här vill jag bo!«

 Inte förrän du känner så, är vi klara. 

 Att bygga ett hus är lätt. Att skapa ett hem är svå-

rare. Det jobbet måste du till stora delar göra själv. 

Men vi hjälper dig med all vår kraft och kunskap för att 

din nya bostad ska bli ett trivsamt, praktiskt, 

vackert och fungerande hem. 

 Det här får du när du väljer Skanska Nya Hem: 

Personlig hjälp
Tiden mellan ritning och inflyttning är lång. Du 

kommer att ha många frågor under tiden. Både stora 

och små.

 Att skaffa ett nytt hem liknar helt 

enkelt inget annat inköp. 

 Vi ger dig personlig hjälp under 

hela tiden, t ex när det gäller valmöj-

ligheter, ekonomi och hur köppro-

cessen går till. 

 Om vi själva inte räcker till, ser 

vi till att du kommer i kontakt med 

rätt specialister. 

Ett nybyggt hem
En nybyggd bostad har många fördelar jämfört med 

en begagnad. 

 Bara i en nybyggd bostad kan du sätta din person-

liga prägel redan från början och slipper börja med att 

renovera eller bygga om.

 Bara i en nybyggd bostad kan du få ett bekymmers- 

fritt boende och slippa ett gammalt hus alla problem.

 Många menar att känslan när man är den första 

som bor i en ny bostad är viktigast av allt. 

 En nybyggd bostad fungerar. Du slipper drabbas 

av överraskningar som t ex att tvättmaskinen plötsligt 

går sönder eller att taket börjar läcka.

 Det finns ekonomiska fördelar med att välja en 

nybyggd bostad, exempelvis lägre fastighetsskatt och 

driftkostnader. 

Egna valmöjligheter
Ska det vara italienskt exklusivt eller rustikt svenskt? 

2 rum och kök eller 4 rum och kök?

 I en ny bostad från Skanska Nya Hem har 

du många valmöjligheter: färg, klinker, kakel, golv, 

snickerier, maskiner och mycket annat. 

 Vad du kan välja varierar mellan olika bygg-

projekt. Gemensamt för dem alla är dock att grund-

standarden är god och att inredningsvalen genom-

gående är välkända varumärken från leverantörer 

som vi har valt med stor omsorg. 

Ett friskt hem
Debatten om miljön i våra hem är 

ständigt aktuell. Vår utveckling inom 

miljöområdet pågår lika ständigt när 

det gäller t ex byggmaterial, metodval, 

luftkvalitet, återvinning och andra 

miljöfrågor. 

  Om du har särskilt känsliga med-

lemmar i familjen kan du i de flesta 

projekt välja lämpligt ”Allergipaket”. 

Då får du ett hem som är extra anpas-

sat och säkerställt vad gäller utform-

ning och materialval. 

En fungerande omgivning
Halva hemmet finns utanför huset. Och då menar 

vi inte bara i trädgården eller på gården. Vi menar 

allt det där som är viktigt att ha i närheten och som 

gör att du känner dig hemma i området, t ex jog-

gingspåret, busshållsplatsen, mataffären, möjligheten 

till gemenskap med grannar…

 På Skanska Nya Hem lägger vi ner ett stort arbete 

även på dessa frågor när vi väljer och planerar våra 

projekt.

 Vi har alltid ett nära samarbete med kommuner 

och lokalt näringsliv i de områden där vi bygger.

Box 1068
171 22 Solna

Besök: Centralvägen 14
Telefon 08-504 374 00

Fax 08-504 374 10
www.skanska.se/nyahem


