
T.31
Moderna lokaler i Stockholms nya 
kvarter, ett stenkast från Värtans 
saltstänkta vatten.



T.31

På Tegeluddsvägen 31 i Södra Värtan växer en ny 
modern arbetsplats fram. Här i gränslandet mellan 
Gärdet och Frihamnen utvecklar Areim  
fastigheten T31 till att rymma liv och  
rörelse i en modern kontorsmiljö. 



Närheten
Nära staden, nära vattnet och nära viktiga knut-

punkter för trafik har fastigheten T31 ett attraktivt 

läge. Nära in till T-centralen för ett lunchmöte, nära 

till Arlanda för dina besökare.

Flexibiliteten
Lokaler i storlekar mellan 500 och 10 000  

kvadratmeter ger dig gott om möjligheter att 

anpassa ytorna efter din verksamhet. I de större 

lokalerna kan mycket stora sammanhållna ytor 

skapas, vilket kan passa extra bra för större  

företag, myndigheter och verk. 

Moderniteten
Moderna verksamheter kräver moderna kontor. 

Den gula tegelbyggnaden moderniseras nu både  

in- och utvändigt för att uppfylla alla krav en  

verksamhet på 2020-talet ställer. 

Tryggheten
Areim Fastigheter är en stabil hyresvärd med 

lång erfarenhet av utveckling och underhåll av 

fastigheter. Du får en personlig kontakt och vi är 

måna om att tillgodose dina behov.

Trygghet och trivsel i T31
Drygt 15 000 kvadratmeter står redo att skräddarsys för nya hyresgäster.  
Med en ny entré mot Tegeluddsvägen och en bottenvåning anpassad för handel 
och service har T31 alla möjligheter att bli en knutpunkt i Stockholms nya kvarter. 

Varför T31

Öppenheten
Vi öppnar upp med en ny entré 

mot Tegeluddsvägen. Lokaler 

anpassade för service, handel 

och butiker skapar nya 

möjligheter för liv och 

rörelse i området.
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Vision, inredning & materialval
Visionen är att öppna upp fastigheten och skapa en 

mer levande byggnad som ger trygghet i området.

Genom att öppna huvudentrén och glasa upp 

bottenvåningen skapas ögon på gatan och en ökad 

känsla av trygghet. Vi vill addera verksamheter som 

ger dig som hyresgäst mer tillbaka.

Vårt mål är att ett café ska etablera sig i entrén och 

att aktivera bottenvåningarna med verksamheter 

som ger både området och dig som hyresgäst 

ett mervärde. Vi kommer att uppgradera hissar, 

hisshallar och entréer med nya material som ger 

en omhändertagen och ombonad karaktär. Hela 

fastigheten kommer att få ett lyft både gällande 

material, gestaltning och verksamheter!

Vi använder oss av Byggvarubedömningen  

(byggvarubedomningen.se) för att säkerställa att vi 

bygger in bra material när vi renoverar och utvecklar 

fastigheten.

Möblering kontor plan 5
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156 pers.(15 kvm/ pers)
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KONTOR 2
1 020 kvm

74 pers. (13 kvm/ pers)
1 rwc + 5wc (1 wc/ 15 pers)
12 mötesrum (1 rum/6 pers)

KONTOR 3
2 304 kvm

170 pers (14 kvm/ pers)
2 rwc + 9wc (1 wc/ 15 pers)
26 mötesrum (1 rum/6 pers)
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Värtahamnen – en stad i staden
I Värtahamnen växer en ny stadsdel fram. Gräns-

landet mellan Gärdet och Norra Djurgårdsstaden 

utvecklas i rask takt till en levande stadsdel med 

kontor, bostäder, skolor, handelsplatser och service. 

Längs kajerna anläggs nya promenadstråk, och 

bland de drygt 1700 nya bostäderna planeras nya 

parker och torg. Inom ett par år kommer området 

rymma nästan 20 000 nya arbetsplatser.

Som fastighetsägare tar Areim en aktiv roll i  

stadsplanering och utveckling av detaljplaner  

för området, för att kunna bidra till hela  

stadsdelens framväxt.

Hitta hit / Enkelt in, enkelt ut
T31 ligger välplacerat på Tegeluddsvägen 31. 

Närheten till såväl motorväg som kollektivtrafik gör 

läget attraktivt för både medarbetare och kunder.

Fastigheten ligger i direkt anslutning till  

Lidingövägen och Gärdestunneln och du parkerar 

bilen på någon av husets 100 parkeringsplatser. 

Busshållplatser ligger inom ett par hundra meters 

radie och du går från tunnelbanan (station Gärdet)

på fem minuter.

Ta sig hit från T-centralen

45 min 13 min 15 min 26 min 16 min



Nytt huvudkontor, start-up i expansionsfas eller 

flytt av hela logistikavdelningen? Våra hyresgästers 

behov är lika skiftande som deras verksamheter.  

I T31 finns ytor från 500 kvm till 10 000 kvm, med 

full möjlighet att skräddarsy lokaler efter dina 

önskemål. 

Entréplan bjuder på puls och närhet till stadsliv, 

takterrasserna på plan 6 bjuder på magnifik 

utsikt över Värtahamnen. Kontakta oss så kan vi 

tillsammans se hur, vad och vilka ytor som passar 

dig bäst.

Nyfiken? 
Kontakta oss så berättar vi mer

T31 – Fakta

Stort eller litet?

Byggår 1980

Antal våningar 6 våningar

Fastighetsägare Areim 

Total uthyrbar area 29 200 kvm

Lokalstorlekar från 500 kvm – 10 000 kvm

Inflyttning från Kvartal 4, 2022

Kommunikationer Tunnelbana (röda linjen, station 

Gärdet) och bussar. Dessutom direkt anslutning  

till Norra länken och Lidingövägen

Parkering ca 100 parkeringsplatser 

Miljöcertifiering Areim har höga ambitioner för 

fastigheten och satsar på att miljöklassa den  

enligt BREEAM Excellence. 

Peter Kvarfordt 

073-330 72 86

peter.kvarfordt@areim.se

Jenny Danfors

072 071 74 86

jenny.danfors@areim.se



Vi tror på en framtid med ett cirkulärt mind-set där 

det nya byggs med det gamla och där hälsa och 

goda sociala relationer är avgörande för att bygga 

olika och blomstrande samhällen

I moderniseringen av T31 vill vi ta vara på befintliga 

material så långt vi kan. 

Det befintliga teglet ska tvättas och lagas. Nya 

glaspartier med högre energiklassning och tunnare 

profiler skapas en samtida, miljöklassad byggnad. 

Alla material som används ska kunna åldras ihop 

och vara i samklang med fastighetens ursprungliga 

karaktär.

Miljö & hållbarhet
Vår ambition är att vara ledande inom hållbarhetsarbetet  
inom vår bransch.

Återbrukstrappan
Så arbetar vi cirkulärt

1. Förebygga
Vad kan vi behålla i befintlig planlösning i  

fastigheten? Måste vi riva väggen och måste vi 

verkligen byta fönster?

2. Återvända
Vad kan vi återanvända av det vi demonterar? Kan 

vi sätta upp armaturen i en annan fastighet eller 

kan innerdörrarna användas någon annanstans i 

huset?

3. Materialåtervinna
Hur kan det material vi inte använder återvinnas? 

Kan gamla mattor bli nya mattor och gamla golv bli 

nya golv? Kan den gamla betongen bli fyllnadsma-

terial i vägarbete?

4. Energiåtervinning
Kan det vi demonterar återvinnas som energi? Kan 

vi förbränna material i fjärrvärmeanläggning för att 

värma upp våra hus?

5. Minimera avfall
Det som slutligen inte kan återbrukas deponeras. 

Ju bättre vi sorterar under demontering desto 

mindre material måste deponeras.
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Fastigheten ägs och utvecklas av Areim i samarbete med ElinderSten.
*Bilderna är visionsbilder skapade av WalkTheRoom. 
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