
SKRUVEN 1, DANDERYD



SKRUVEN 1
Skruven 1 i Danderyd är en industrifastighet, 11600 m2, som 
passar verksamheter med höga krav på tekniskt avancerade 
produktionslokaler med tillhörande kontorslokaler.

Byggnaden, med adress Rinkebyvägen 19, har ett fritt läge 
mellan E18 och Danderyds gymnasium.
Vi, Byggplanering Fastighetsteknik i Stockholm AB, 
uppförde huset i egen regi 1980 på uppdrag av 
Flir Systems AB, ett världsledande högteknologiskt företag 
som utvecklar, producerar och säljer avancerade 
värmekameror. 

När Flir expanderade och behövde större lokaler byggdes 
huset ut med 5000 m2 2006, samtidigt som befintliga lokaler 
moderniserades till den höga standard som huset har idag. 

Byggnaden har givits en flexibel utformning för att kunna 
passa olika typer av verksamheter och erbjuder stora 
möjligheter till anpassningar. 
 
Alltjämt sedan uppförandet av fastigheten äger och förvaltar 
vi den och drar oss därför inte för att säga att vi kan 
byggnaden på våra “10 fingrar”.

200 m



ALLT UNDER SAMMA TAK
Huset erbjuder en enastående möjlighet för en 
verksamhet med höga krav på tekniskt avancerade 
produktionslokaler, kontor och lager.
Här kan hela produktkedjan inrymmas, från idé till 
färdig produkt samtidigt som personalen kan 
tillgodose sina behov av motion och nedvarvning.
 
Tack vare husets pelarkonstruktion är möjligheterna 
till anpassning av planlösningen näst intill 
obegränsade.
Dessutom har fastigheten en byggrätt om ytterligare 
7000 m2, vilket möjliggör för expansion.

Lokalernas utformning ska utgå från de behov som 
verksamheten kräver - och snabbt kunna ställas om 
vid framtida ändrade förhållanden i verksamheten.

Tillsammans med er skräddarsyr vår kunniga och 
erfarna projektavdelning ett förslag som är anpassat 
till just er verksamhets behov. 



OMGIVNINGEN
Skruven 1 är belägen i ett av de största 
arbetsplatsområdena i Danderyd, öster om E18 
Norrtäljevägen och ca 10 km norr om centrala Stockholm.

Läget i E18-stråket innebär ett fantastiskt skyltläge och bra 
tillgänglighet.
Området trafikeras bl.a. av Roslagsbanan och busslinjerna 
601, 604, 611, 613, 627 (Danderyds sjukhus, Mörby 
Centrum och Kista).
Vägverket kommer anlägga en hållplats för motorvägsbus-
sarna just vid tomtgränsen, detta innebär direktbussar med 
5-minuterstrafik till/från Tekniska högskolan.

Invid fastigheten finns vackra strövområden vid 
Ekebysjöns naturreservat, Rinkebyskogen och 
Altorpsskogen.
På promenadavstånd finns golfbanor, driving range, 
motionsspår, tennis- och curlinghall, Danderyds 
Företagscenter, Enebyängens handelsplats och Mörby 
Centrum.
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HUSET
Huset är uppfört i påkostade och beständiga material 
vilket ger ett gediget intryck.
Det fria läget gör lokalerna mycket ljusa och ger en
fantastisk utsikt.
Planlösningen är mixad med bland annat rumsindelade 
kontor och kontor med öppen planlösning, 
produktionslokaler i storkontorsliknande utformning, 
lager, renrum, laboratorielokaler, garage, pausytor, 
matsal, lunchrum och gym.

Närheten mellan de olika avdelningarna inom huset är 
god med flera trapphus och sammanlänkande 
korridorer. Detta tillsammans med den stora matsalen 
skapar förutsättningar för både formella och informella 
möten inom verksamheten, oberoende av var i huset 
man arbetar. 

Hela huset håller en hög säkerhetsstandard både vad 
gäller brandskydd och inbrottsskydd.

Lokalerna är utrustade med:
• Sprinkler och brandlarm
• Passagesystem
• Inbrottslarm
• Förstärkt inbrottsskydd, klass 2
• Extensiva kylresurser
• Rumsreglerad kyla med bafflar och cirkulationsaggregat
• Omfattande elkraft-, tryckluft-, vakuum- och                 

punktutsugssystem
• Datasystem kategori 6
• 



PLAN 1 - källarplan

Garage, 43 platser

Motion/gym med duschrum och bastu

Omklädningsrum

Installationsutrymmen

Lager

• Tillåten bjälklagslast 1500 kg/m2

• Rumsreglerad kyla med bafflar
• HF belysningsarmaturer

50403020 METER50 10

Lager

Garage

Friskvård/Omklädningsrum



PLAN 2 - entréplan

Reception

Sammanträdesrum

Produktionslokaler, takhöjd 3,1m 

Cellkontor, takhöjd 3,6 m

Laboratorielokaler

Verkstäder

Lager

Rum för högre renhetskrav 

Inlastning i marknivå med stort 

lastmottagningsrum

Utomhusparkering med 82 parkeringsplatser 
varav 51 med el

• Area (LOA) 1580 m2

• Tillåten bjälklagslast 1500 kg/m2

• Rumsreglerad kyla med bafflar eller        
cirkulationsaggregat

• Ljudabsorberande undertak
• Pendlade HF belysningsarmaturer
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Produktion/lab

Kontor

50403020 METER50 10



PLAN 3
Cellkontor, takhöjd 2,6 m

Laboratorie- / produktionslokaler

Lunchrum

Datahall

• Area (LOA) 1300 kvm
• Tillåten bjälklagslast 500 kg/m2

• Rumsreglerad kyla med bafflar eller         
cirkulationsaggregat

• Pendlade HF belysningsarmaturer

Produktion/lab

Kontor

Lunchrum/pentry 50403020 METER50 10



PLAN 4
Storkontor, takhöjd 2,9 m

Cellkontor, takhöjd 2,5 m 

Pausdel med öppen spis och pentry

Matsal

Restaurangkök

• Area (LOA) 2000 kvm
• Rumsreglerad kyla med bafflar eller          

cirkulationsaggregat
• Pendlade HF belysningsarmaturer

Kontorsyta

Plan 4
BRA yta  2348 m2

Paus, kök/matsel

Kontor

Matsal

Restaurangkök 50403020 METER50 10



Byggplanering Fastighetsteknik i Stockholm AB, 
BFAB, är ett familjeägt företag som under tre 
generationer har varit verksamt som byggkonsult, 
fastighetsägare och fastighetsförvaltare. 

Vi är en kompetent organisation som projekterar 
och leder allt från nybyggnad av stora komplex 
till ombyggnad av små lokaler. Vi strävar efter att 
i alla sammanhang leverera beställd kvalitet och 
väl uppfylla kundens förväntningar. 

I vår verksamhet har vi alltid siktet 
inställt på en ansvarsfull förvaltning och 
resursoptimering över tid samtidigt som vi aldrig 
gör avkall på produktkvalitet.

För oss är det viktigt att skapa goda och 
långsiktiga relationer med våra hyresgäster 
genom att alltid vara lyhörda för hyresgästernas 
behov och önskemål samt att sköta våra 
fastigheter väl. Detta har resulterat i trogna och 
nöjda hyresgäster.

Vi arbetar med Shift Lokalteam AB i denna 
uthyrningsprocess.

Johan Swedérus, johan@shiftlokal.se

Bertil Nilsson, bertil@shiftlokal.se

Tel 08- 545 159 90

OM OSS

Byggplanering Fastighetsteknik i Stockholm AB
Rinkebyvägen 17
182 36 Danderyd 

www.abbyggplanering.se
Tel 08-545 422 10 

KONTAKT


