
Kontorshuset fullt av möjligheter



Vision
Vi vill förvandla det gamla  
hamnområdet till en attraktiv  
och levande stadsdel som präglas 
av hållbarhet och mångfald.



Var först med att  
se möjligheterna!
Värtahamnen förändras. Asfalt och betong byts ut mot grönområden 
och badplatser, kall industri blir till mänsklig värme. UNO är först ut att 
ändra skepnad. Här har vi totalrenoverat samtliga kontor samt byggt 
eget gym och mötesrum för hyresgästerna. Att hyra kontor här ger er 
frihet att påverka miljöerna runtomkring er, vi ser till att er vision blir till 
verklighet. Det finns lediga lokaler från 240 kvm upp till 5200 kvm.

Välkommen till UNO.



I Värtahamnen och nära anslutning till Gärdet ligger UNO, en kontors- 
fastighet med det mesta. Förutom det härliga läget precis vid vattnet 
kommer utomhusmiljöerna erbjuda mer grönska och fler ytor att mötas  
på. Men det är inomhus den största förändringen sker, där lokalerna  
totalrenoverats för att skapa inspirerande kontor med synliga installationer 
och utsikt över havet. Och för den som cyklar till jobbet har vi cykelpar-
kering både utanför entrén och inne i huset. Vi har även byggt gym med 
tillhörande omklädningsrum samt ett gemensamt mötesrum för hela 16 
personer som alla hyresgäster kan boka.

I direkt anslutning till UNO ligger hotellet Scandic Ariadne som erbjuder 
fantastiska mötesmöjligheter för hyresgäster i UNO. I deras ljusgård  
finns även möjligheten att anordna event för upp till hela 1000 personer.
UNO kommer även att miljöcertifieras i enlighet med Breeam In-Use och 
bidra till en inspirerande och inkluderande stadsmiljö. Vad mer kan önskas 
när du ska hyra kontor.

UNO är svaret.



Välkommen in.
Och ut igen!

Den välkomnande entrén med luftiga ytor och ett stort 
ljusinsläpp öppnar inte bara upp för dig som jobbar i 

UNO utan även omgivningen och ljuset. Det skapar en 
levande miljö som blir en tydlig social knutpunkt i huset.

Här är steget mellan jobb och fritid väldigt kort.



Kontor som  
ni vill ha det
Om ni har visionerna så har vi platsen 
att göra dem till verklighet. I nya UNO 
finns det möjligheter att själva påverka 
utformningen av kontoret. Passa på att 
tycka till om allt från färgval till material-
val och utformning. Så att det blir som  
ni vill ha det. Från dag ett. 



Kontors- 
landskapen 

Personligheten i lokalerna kommer fram genom varma 
färgval och detaljer i bland annat trä och betong.  

Öppna kontorslandskap varvas med mer avskilda ytor 
och rum för en dynamisk arbetsplats. Lamporna är  

inbyggda i taket och ger en både direkt och  
assymetrisk ljusbild. Sammantaget skapar det kontor 

med en skön blandning av form och funktion.  
UNO är en plats att trivas på. 



Lugna färger  
och mjuka material  

kontrasterar fint  
mot Värtahamnens  
industriella känsla. 
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NIAM

DATUM - 20190306

KONTOR 6:1,  880 m2

HANGÖVÄGEN 29

PLAN  6

LOKAL 6:1,  6:2 och 6:3

KV NEAPEL 3, BLOCK 1

KONTOR 6:2,  393 m2

KONTOR 6:3,  385 m2

74 arbetsplatser varav:

  50 i öppet landskap

  24 projektplatser

ger c a 11,9 m2 per person

10 mötesrum varav:

  1 st mötesrum 10-12 p

  4 st mötesrum 6p

  5 st mötesrum 2-4p

  

40 arbetsplatser varav:

  32 i öppet landskap

    8 projektplatser

ger c a 10 m2 per person

4 mötesrum varav:

  1 st mötesrum 8-10 p

  1 st mötesrum 4p

  2 st samtalsrum 2p

  

34 arbetsplatser varav:

  28 i öppet landskap

    6 projektplatser

  

ger c a 11,3 m2 per person

5 mötesrum varav:

  2 st mötesrum 8-10 p

  1 st mötesrum 4p

  2 st telerum 2p

  

Planlösning UNO, plan 6

HANGÖVÄGEN

Teknisk specifikation

Golv Spackelgolv – betong

Undertak Sprutade ljudabsorat + plocktak kant A

Väggar Platsbyggda

Glasparti Typ Nordic med glasdörr

Luftkapacitet ca 1,5 L/S/m2

Kyleffekt 150W/arbetsplats

Belysning Infälld allmän belysning i öppet landskap ca 300 LUX

74 arbetsplatser varav:

50 i öppet landskap

24 projektplatser ger  

ca 1 1,9 m2 per person

34 arbetsplatser varav:

28 i öppet landskap

6 projektplatser ger  

ca 1 1,3 m2 per person

40 arbetsplatser varav:

32 i öppet landskap

8 projektplatser ger 

ca 1 0 m2 per person

10 mötesrum varav:

1 st mötesrum 10-12 p

4 st mötesrum 6 p

5 st mötesrum 2-4 p

Kontor 6:1, 880m2

Kontor 6:2, 393m2

4 mötesrum varav:

1 st mötesrum 8-10 p

1 st mötesrum 4 p

2 st samtalsrum 2 p

Kontor 6:3, 385m2

5 mötesrum varav:

2 st mötesrum 8-10 p

1 st mötesrum 4 p

2 st telerum 2 p

Samtliga planritningar finns att ladda hem på unosthlm.se 



Här erbjuds en 
mängd flexibla 

mötesrum tack vare 
smarta och kreativa 

planlösningar.



Som en del i satsningen på Norra Djurgårdsstaden i Stockholms inner-
stad kommer Värtahamnen utvecklas till en stadsdel med många olika 
funktioner – välkomnande offentliga rum, spännande parker, gröna 
takterrasser, handel, service, inbjudande kajer och en familjär atmosfär. 
Hamnverksamheten blir nu en spännande integrerad del i området  
och stadsdelens tydliga identitet med öppenhet, citypuls, vatten,  
stora kryssningsfartyg och spännande historia signalerar en stolthet  
som lockar både till arbete och fritid. 

Värtahamnen fokuserar på människans behov med Stockholms mest 
ambitiösa miljömål och social hållbarhet som ledstjärna. Området  
bedöms sammantaget kunna inrymma cirka 2 000 bostäder och  
20 000 nya arbetsplatser. Det är kort och gott ett område för dig som  
vill hyra ett snyggt kontor i en inspirerande miljö som erbjuder både 
stadsliv och hållbarhet.

Hyr kontor i  
ett område 
som utvecklas.



UNO
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Sport/Hälsa

PDL Center

Friskis & Svettis

Kampementsbadet 

Kungliga Tennishallen

Mat/Dagligvaruhandel

Ica Kvantum Värtan

Restaurang/Fika

Restaurang Horisont

Restaurang Eatery 

 

Kommunikationer

Gärdets T-bana 

Ropstens T-bana

Buss 76
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Inom tio minuters  
gångavstånd från UNO
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Snabbt hit.
Snabbt dit.
Oavsett om du tar dig till UNO kollektivt  
eller med bil är kommunikationerna  
utmärkta. Gärdets T-bana och busshåll-
platser ligger nära och med bil tar du dig 
snabbt och smidigt hit via Norra länken. 
Och för dig som cyklar erbjuder vi dess- 
utom cykelgarage.



Välkommen till 
vårt showroom på 
Hangövägen 29!



Kontakt
Vill du veta mer om kontorshuset UNO? 

Kontakta Håkan Klinterhäll på 070 875 16 66, 
hakan.klinterhall@avantipartners.se eller  

Nina de Besche på 073 349 87 46,  
nina.debesche@avantipartners.se

UNO Värtahamnen | Hangövägen 29, Stockholm | unosthlm.se  
Fastigheten ägs och utvecklas av Niam


