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1. Introduktion
Projektet campus Albano har planerats och utvecklats sedan sent 1990-tal. Nu är projektet inne i en fas där systemval ska 
genomföras, samt produktion har startat på området. För att hjälpa de olika delmomenten att konkretisera och genom-
föra de mål som är uppsatta för området har detta hållbarhetsprogram tagits fram. Programmet, tillsammans med den 
övergripande handlings- och uppföljningsplanen, är de främsta verktyg som projektledare, projektörer och andra aktörer i 
projektet har när visionerna för hela området ska omsättas till verklighet.

Hållbarhet har varit en del i projektet från tidig planering. Under detaljplanearbetet arbetades styrdokumentet Q-book 
fram. Där beskrivs hur Campus Albano ska planeras för att bli ett socio-ekologisk resilient campus. När Q-booken public-
erades var detta ett helt nytt begrepp som innebär att vi ska planera för att den moderna människan ska trivas inom ramen 
för naturens gränser. Idag kallar vi detta ofta ekosystemtjänster. 

Hållbarhet i campus Albano beskriver vi som ett övergripande paraply där en rad olika delar ryms. Våra värdeord är 
”Levande, lärande, läkande” vilka beskriver hur vi vill att Albano utvecklas. Under Albanos hållbarhetsparaply ryms bla 
kvalitet, miljö, arbetsmiljö, socioekologisk resiliens, energifrågor samt Citylab Action.

Hållbarhetsprogrammet, tillsammans med handlings- och uppföljningsplanen, är framtagen av Albanos hållbarhetssam-
ordnare under Citylab Actions pilotomgång 2016, tillsammans med en rad andra kompetenser som har deltagit under 
Citylab Action programmet. Det är fastställd av Albanos styrgrupp som består av aktörer från de två byggherrarna på 
området, Akademiska Hus och Svenska Bostäder. Det övergripande ansvaret för att hållbarhetsprogrammet genomförs har 
hållbarhetssamordnaren. I respektive delprojekt ansvarar i första hand projektledaren för genomförandet av de mål som 
har tagits från hållbarhetsprogrammet och specificerats i delprojekten.

1.1 Bakgrund och projektbeskrivning: Campus Albano
Ett stenkast från city i världens första nationalstadspark, alldeles i skärningspunkten mellan Stockholms universitet, 
Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet ligger området Albano. Det som i dag bara är en avvecklad indu-
stritomt ska inom några år bli ett universitetsområde för 15 000 studenter och forskare. Området blir ett strategiskt viktigt 
nav inom Universitetshuvudstaden som knyter samman de tre universiteten.

KTH och Stockholms universitet i Albano, ska bli föregångare som hållbart campus med innovativ teknik, attraktiv och 
kreativ lärandemiljö som konkurrens- och dragningskraft. Innovation och integration - ett campusuniversitet och kun-
skapssamfund i nära samverkan med staden. Den övergripande målsättningen är att utformningen av Albano-området ska 
samverka med och förstärka dessa värden i staden och i Nationalstadsparken. Samtidigt ska värden i parken och staden 
utnyttjas för att höja kvaliteter inom stadsdelen Albano. Det är en strävan att platsen ska producera ekosystemtjänster i 
synergi med urbansystemtjänster. Byggnader och anläggningar ska förstärka ekologiska stråk, habitat och biotoper samt 
främja djur- och växtmiljön. Ekologiska och kulturella värden samt rekreation ska förstärkas av de värden som normalt 
sett förknippas med stadsbyggnation.

Kort fakta om området som ska inrymma studenter och forskare i universitetslokaler, studentbostäder och 
kommersiell service:

Planägare: Stockholms stad
Hyresgäster: Stockholms universitet och KTH, samt kommersiella verksamheter och boende i form av studen-
ter och forskare
Byggherre: Akademiska Hus (universitetslokalerna) och Svenska Bostäder (student- och forskarbostäderna)
Totalt kommer cirka 100 000 kvadratmeter universitetslokaler och ca 1000 studentbostäder att byggas på området
Albano kommer att bebyggas i etapper, till en början södra delen av området
Planerad första inflyttning bostäder: 2021
Planerad första inflyttning universitetslokaler: 2020

1.2 Citylab  Action
Akademiska Hus har tillsammans med Svenska Bostäder medverkat med Albano i Citylab Action, vilket är ett nytt forum 
för kunskapsdelning inom hållbar stadsutveckling. Citylab Action organiseras av Sweden Green Building Council (SGBC) 
och utvecklas i samverkan med ett femtiotal aktörer från statliga verk, kommuner, företag och akademin. I Citylab Action 
sker samverkan mellan offentliga och privata aktörer, civilsamhället samt akademin, för att skapa lösningar för både pro-
jekt- och samhällsutmaningar. Citylab Action är inriktat mot en delandekultur, öppenhet och gemensam lärandeprocess 
som bidrar till såväl en organisatorisk som personlig utveckling. Campus Albano deltog under 2016 i pilotprogramom-
gången för Citylab Action. Under 2018 lanserade SGBC möjligheten att certifiera projekt i planeringsskedet enligt Citylab. 
Campus Albano fattade då ett beslut att gå vidare och certifiera projektet.

Projektet har pågått sedan Akademiska Hus inledde dialog om ett nytt campus något år före millennieskiftet, och Svens-
ka Bostäder involverades i projektet runt 2003. Redan då togs en detaljplan fram som vann laga kraft 2008. Trots detta 
så valde Akademiska Hus tillsammans med Svenska Bostäder att gå ut med en parallell tävling om planerna för Albano. 
Tät samverkan mellan Akademiska Hus, Svenska Bostäder och Stockholms stad resulterade i den nya detaljplanen som 
färdigställdes 2010 och vann laga kraft 2015. Under detaljplanearbetet arbetades Q-book Albano 4 fram i samverkan med 
forskare. År 2015 arbetades även Campusplanen fram där områdets strategier och mål beskrivs. År 2016 deltog projektet i 
Citylab Actions pilotomgång. År 2023 beräknas området vara färdigställt.

Detaljplanarbete
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Tabell 1. Ledningsfunktioner

Kompetensbemanning
Nedan beskrivs övriga funktioner som ingår i projektet, dess befattning, kompetens, arbetsuppgifter med avseende på håll-
barhetsarbetet och organisationstillhörighet.

Funktion/Befattning Ansvarsområde Kompetens Arbetsuppgift

Albano hållbarhetsamord-
nare

Övergripande ansvarig för 
att samordna hållbarhets-
arbetet

Certifierad Citylabsamord-
nare
Miljö och hållbarhetskun-
skap från stora projekt

Upprätta, uppdatera över-
gripande hållbarhetspro-
gram, rutiner till PL, stöd till 
delprojekten, leda Hållbar-
hetsmöten

Miljösamordnare i projekte-
ring och produktion

Ansvarig för de projekt-
specifika handlings- och 
uppföljningsplanerna 
under projekteringsskedet 
samt ansvarig för att följa 
upp entreprenören under 
produktion

Miljö och hållbarhetskun-
skap från stora projekt

Uppföljning av hållbarhet i 
projekten
Rapporterar till Albano 
hållbarhetssamordnare

Entreprenörens
Hållbarhets-ansvarig/ 
KMA-samordnare

Ansvarig för implemen-
tering och uppföljning av 
hållbarhet inkl. KMA hos 
entreprenörerna.

Miljö och hållbarhetskun-
skap från stora projekt

Uppföljning av hållbarhet 
under entreprenadtiden.
Rapporterar till Miljösam-
ordnare i projektering och 
produktion

Tabell 2. Kompetensbeskrivning

Byggherrarna har tillsammans tillsatt en övergripande samordnare av hållbarhetsarbetet på campus Albano, i ovan tabell 
benämnd Albano hållbarhetssamordnare. Respektive byggherre, i respektive delprojekt, utser en miljösamordnare som 
ansvarar för samordning av hållbarhetsfrågor i respektive delprojekt under hela byggprocessen, i ovan tabell benämnd 
Miljösamordnare i projektering och produktion. Denne ska delta vid ställningstagande inför hållbarhetspåverkande beslut 
samt fungera som bollplank och stöd för projektledning, projektörer och entreprenörer.

På campus Albano finns förutom Akademiska Hus och Svenska Bostäder även byggherrarna Trafikverket och Stockholms 
stad. Trafikverket bygger en tunnel över Värtabanan som korsar området, samt Stockholms stad är beställare av allmänna 
vägar.

2.2 Samverkan
För att kunna arbeta mot, och slutligen nå effekt- och projektmålen för området campus Albano, har de två byggherrarna, 
Akademiska Hus och Svenska Bostäder, valt att samverka med varandra, samt med hyresgäs terna KTH och SU. Respektive 
aktör har utformat sina projektorganisationer utifrån respektive organisations projektstyrningsmetoder, men de har även 
skapats forum för samverkan mellan dessa aktörer. Samverkan med Trafikverket och Stockholms stad sker också regelbundet.

Projektet har etablerat ett platskontor där Akademiska hus och Svenska bostäder i tidigt projekteringsskede satt för att 
samverkan skulle ske på ett vardagligt och enkelt sätt. Vid detaljprojektering och produktionsstart växer organisationerna, 
och pga utrymmesskäl delas projektkontoret i två. Samverkan sker då via regelbundna samverkansträffar och projektfrukos-
tar. Samverkan sker de emellan även mer formellt genom en styrgrupp där båda organisationerna finns representerade. Tät 
samverkan är en framgångsfaktor.

2. Processtyrning
I Albano kommer flera parallella processer att pågå under hela utbyggnadstiden. Akademiska hus och Svenska bostäder har 
interna processer som styrs av egna dokument, samt vi samverkar på en övergripande campus Albano-nivå. Det dokument 
som ligger till grund för övriga dokument är Q-book som definierar social-ekologisk planering. Ovan det dokumentet finn 
Campusplanen som beskriver projektets målbild. Hållbarhetsprogrammet och delprojektens Miljöprogram finns överst i 
hierarkin.

         Genomförandeskede

         Detaljplanearbetet

Figur 3. Förhållandet mellan de dokument som beskriver hållbarhet i Albano

2.1 Organisation och kompetens
I detta kapitel beskrivs den organisation som ansvarar för att projektmålen hanteras och nås i det övergripande 
projektet samt i alla delprojekt.

Ledningsfunktioner
Nedan beskrivs vilka aktörer som leder projektet, dess ansvarsområde, kompetens, arbetsuppgifter med avse-
ende på hållbarhetsarbetet.

Ledningsfunktion Ansvarsområde Kompetens Arbetsuppgift

Akademiska Hus
Marknads-
områdesdirektör

Byggherre för universitets-
lokaler

Målbild
Hållbarhetsarbetet

Övergripande ansvar för 
byggherrens projekt, inklu-
sive hållbarhet

Svenska Bostäder 
ombud

Byggherre för student- och 
forskarbostäder

Målbild
Hållbarhetsarbetet

Övergripande ansvar för 
byggherrens projekt, inklu-
sive hållbarhet

Akademiska Hus och 
Svenska Bostäder
Projektledare

Byggherre Målbild Hållbarhet
Rutin PL hållbarhet

Ansvarig för att driva på 
arbetet med hållbarhetsfrå-
gor. Samordnar med övriga 
aktörer på området -  
Trafikverket och Stock-
holms stad.
Samverkar med projekets 
hållbarhetssamordnare 
samt miljösamordnare i 
projektering & produktion

Stockholms universitet Hyresgäst Målbild hållbarhet Diskuterar frågeställningar 
i sina respektive organisa-
tioner

KTH Hyresgäst Målbild hållbarhet Diskuterar frågeställningar 
i sina respektive organisa-
tioner

Akademiska Hus och 
Svenska Bostäder   
förvaltning

Drift och underhåll av cam-
pusområdet

Målbild hållbarhet Ansvar för att hållbarhets-
ambitionerna upprätthålls 
i förvaltning, drift och 
skötsel.

Q- book

Hållbarhetsprogram
med handlings- och  
uppföljningsplan

Miljö- 
program

Campusplan
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2.3 Delaktighet
Delaktighet i Campus Albano innebär en dialog med universiteten (Stockholms universitet och KTH), studenter, kårer, 
forskare, men även andra intressentgrupper så som Hagabrunnsvikens vänner och koloniförbundet m.fl. samt olika myn-
digheter. Insikten om Albanos unika läge i staden och nationalstadsparken gjorde att aktörerna tidigt förstod att projek-
tet skulle kräva nått extra (utöver en vanlig projektmetod) av alla aktörer. På grund av detta har projektet engagerat en 
referensgrupp med bland annat ovannämnda intressegrupper. Referensgruppenträffas ca varannan månad där olika teman 
så som gestaltning av byggnader och utemiljöer diskuteras. Då studenter kommer att bo och studera i området ska det 
säkerställas att deras synpunkter beaktas vid planering av området. Projektet har involverat studenter och forskare, och 
projektet blev utnämnd av Stockholm Studentkårers Centralorganisation, SSCO till Årets studentvän 2016.

Dessa typer av organisationer och föreningar har stor potential att främja de hållbarhetsmål som är satta för Albano och 
deras engagemang är viktigt att främja. Det är viktigt att även de som inte har särintressen i området, dvs. den icke-organi-
serade allmänheten också blir lockade att delta i projektet.

Viktiga i detta arbete är kommunikationsavdelningarna från Svenska bostäder, Akademiska hus, Stockholms universitet, 
KTH och Stockholms stad. Projektet skickar löpande ut informationsbrev till berörda.

2.4 Innovation
Aktörer inom området Albano uppmuntras till att använda ”best practice”, d.v.s. möta utmaningar genom att tillämpa och 
vidareutveckla vedertagen praxis som av experter på området bedöms vara den bästa möjliga för tillfället, t.ex. en teknisk 
lösning eller en processrelaterad metod. I vissa fall behövs nya – hittills obeprövade – lösningar, tjänster och produkter, 
m.m. som utvecklas genom innovation.

Vi har en innovativ projektering som är flexibel med hög nivå av handlingsfrihet. Vi håller frågor öppna så länge som vi kan 
för att möjliggöra nya lösningar. Det krävs en stor lyhördhet och gediget intresse hos samtliga involverade i projektet att 
vilja ta till sig och överväga/pröva förslag till nya innovativa lösningar. Detta ställer krav på prestigelöshet och kanske fram-
förallt ett mod att tänka annorlunda. Man måste våga lämna sin trygghetszon. Innovativa lösningar saknar per definition 
tidigare erfarenheter. På sikt gäller detta även förvaltningsorganisationen för att kontinuerligt säkerställa att Albano hela 
tiden tar dela av nya lösningar. Även brukaren måste se möjligheter och fördelar i innovativa lösningar. 

Akademiska Hus har ett nära samarbete med KTH och Stockholms Universitet. Flertalet forskningsprojekt har skett med 
Albano som tema. Ett antal med energifrågan i fokus, men även analyser av stadsbilden. Studenter använder Albano som 
case i vissa kurser i sin utbildning. Projektet ska jobba aktivt med att återföra forskningsresultat till projektet.

Utmaningar som behöver innovativa lösningar kan sammanfattas som att vi inte ska bygga fast oss i dagens  lösningar. De 
som i framtiden kommer bo och verka i området, dvs studenter och forskare, är vana vid nya lösningar, och det är viktigt 
att det finns möjligheter att utveckla de system vi bygger idag med framtidens teknik. Samt hur kan vi påverka brukarbete-
enden? En förståelse och acceptans hos brukaren är helt avgörande för att hållbara lösningar ska ge effekt i brukarskedet. 
Gestaltningen har därför en pedagogisk roll att fylla, liksom att tekniken bakom är synlig och förståelig. Konsekvensen av 
livsstil och beteende måste tydligt kunna utläsas i den gestaltande miljön.

Det finns ingen plan B. Alla lösningar konventionella som innovativa utvärderas kontinuerligt satta i sitt sammanhang på 
Albano. Dvs. via olika projekt testar/försöker vi med nya lösningar, om det av olika anledningar inte kan genomföras så för-
söker vi hitta den bästa möjliga konventionella lösningen. Även innovation/projekt som inte leder till konkreta lösningar i 
projekt leder till en ständig utbildning, inspiration och ett mindset för deltagarna.

Förväntade effekter av innovationsarbetet
Albano ska vara och upplevas som ett hållbart campus i framkant inte bara idag utan också i i framtiden. På Albano inspire-
ras och triggas man till att tänka annorlunda och hitta nya okonventionella lösningar på gamla problem.

Miljön ska kännas trygg och säker, här finner man både intensitet och rörelse men också avskildhet och ro, harmoni i sitt 
inre men också en känsla av delaktighet i världsalltet. Miljöpsykologisk forskning bl.a. på SLU/Alnarp visar att det finns 8 
karaktärer i utemiljön som talar till grundläggande mänskliga behov. Karaktärerna är rofylldhet, vildhet, rymd, allmän-
ningen, lustgården, centrum och kulturhistoria, och kommer förhoppningsvis att kunna utvecklas i ett forskningsprojekt 
med bl.a. Albano som testbädd. Detta kommer att beröra alla som vistas på Albano. Vi tror även på effekterna bättre dialog 
med hyresgäster, samt att innovationsarbetet ger ständiga förbättringar (innovation är en pågående process genom hela 
projektet).

2.5 Genomförande
Hållbarhetsstyrning
Detta Hållbarhetsprogram respektive handlings- och uppföljningsplan, utgör styrdokument för att uppnå hållbarhets-
målen på Campus Albano. Bägge dokumenten baseras på Campusplan Albano som är ett övergripande dokument för 
utvecklingen av Campus. Hållbarhetsprogrammet för Albano utgör ett sammanhållande dokument, med beskrivningar 
av förutsättningar, vision och mål; hur process- och målstyrning ska ske samt vilka kostnader och nyttor som finns vid en 
hållbar stadsutveckling. Handlings- och uppföljningsplanen hanterar de åtgärder som planeras genomföras för att nå de 
projektmål som har specificerats i hållbarhetsprogrammet samt hur uppföljning ska genomföras. Det är också ett centralt 
dokument under Citylab certifieringsarbetet.

Hållbarhetsprogram
Handlings- och uppföljningsplan

MILJÖPROGRAM
miljöprogrammet är en del 
av FU och samverkar
med AF, beskrivningar och 
ritningar

OMBYGGNAD
RIVNING
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HAND-
LING

MILJÖ-
INVENTERING

RIVNINGSPLAN

Figur 4. Struktur och dokument i hållbarhetsarbetet
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Hållbarhetsprogrammet för Albano har tagits fram i samverkan mellan Akademiska Hus, Svenska Bostäder, Stockholms 
universitet samt KTH inom ramen för Citylab. Det fastställs i en stygrupp bestående av representanter för Akademiska 
Hus, Svenska Bostäder. Hållbarhetsprogrammet säkerställer en helhetssyn i genomförandet av Campus Albano. Avvikelser 
rapporteras till och beslutas i styrgruppen. Vid genomförande av varje enskilt bygg- eller anläggningsprojekt på Albano 
ansvarar respektive projektledning för att ett projektspecifikt Miljöprogram upprättas tillsammans med aktuell hyresgäst 
(i Akademiska Hus fall).

Miljöprogrammet ska baseras på Hållbarhetsprogrammet och tillhörande Handlings- och uppföljningsplan säkerställer att 
relevanta delar i Hållbarhetsprogrammet genomförs i det enskilda projektet med bibehållen helhetssyn för hela campus-
området.

Miljöprogrammet fastställs av Akademiska Hus och hyresgästens ombud, alternativt Svenska Bostäders ombud. Detaljera-
de miljömål för tekniska system och byggdelar konkretiseras under projekteringen i enlighet med, av projektören upprät-
tad miljöplan för projektering. Arbetssätt och tillvägagångssätt i produktionen beskrivs av entreprenören i miljöplan för 
produktion. Miljöarbetet följs upp och dokumenteras.

På liknande sätt styrs kvalitets- och arbetsmiljöarbetet i program och planer, genom hela projektet.

Granskning och egenkontroll, revision och ronder
Entreprenörer och projektörer ska regelbundet visa hur hållbarhetsmål och krav kommer att uppfyllas, genom upprättan-
det av en egenkontrollplan. Egenkontroller ska ske i projektets alla delar/skeden där kraven från detta program tydligt ska 
framgå för varje projektör och entreprenör.

Granskning samt registrering i Byggvarubedömningen av föreskrivna varor gör konsulten. Granskning samt registrering i 
Byggvarubedömningen av samtliga varor gör entreprenören resp. dess underentreprenörer. Kontroll avseende fukt görs av 
entreprenör resp. dess underentreprenörer enligt fuktsäkerhetsdokumentation.

Projektörer och entreprenörer ska medverka vid revisioner om beställaren önskar genomföra detta. Det är viktigt att ställ-
da hållbarhetskrav samt relevant lagstiftning följs upp under projektering och produktion.  Uppföljning av ställda mål och 
krav utförs bland annat i form av regelbundna revisioner (beställaren) och ronder (entreprenören). Konsulter och entre-
prenören och dess underentreprenörer ska redovisa sitt hållbarhetsarbete vid dessa tillfällen. Vid revisionen identifieras 
avvikelser och förbättringsåtgärder och ett revisionsprotokoll upprättas.

Slutdokumentation
En samlad hållbarhetsdokumentation från varje projektör och entreprenör ska föreligga då projektet avslutats där spår-
barheten i tagna beslut är redovisade. Dokumentation ska överlämnas till Beställaren, senast i samband med överläm-
nandet av relationshandlingar för projektör och senast vid slutbesiktning för entreprenörer, som underlag för den slutliga 
hållbarhetsdokumentationen som ska föreligga i samband med projektöverlämnandet till förvaltningen.

3. Genomförda utredningar
Att beskriva behov omfattar ett första steg i en process för att definiera och precisera de övergripande anspråk som finns 
för ett planerat område. Det kan t.ex. handla om att beskriva värden och betydelser i generella termer (i överensstämmelse 
med beskrivningen av förutsättningar och resurser). För området Albano har detta analyserats i tidiga skeden samt när 
detaljplan togs fram. Då tittade man bland annat på:

• Vilka samhällsbehov ska projektet möta?

• Vilka troliga behov ska tillgodoses för de som ska bo i, arbeta i eller besöka området?

• Vilken förändring förväntas i området (resultat och effekter) då projektet är slutfört?

• Vem/vilka/vad berörs av förändringen?

• Vilka villkor måste vara uppfyllda och vilka utfall måste ha uppstått för att dessa resultat och effekter ska kunna upp-
stå?

Under detta tidiga skede arbetades begreppet social-ekologisk resiliens fram, och det blev det viktiga begreppet som pro-
jektet baseras på. Det innebär att naturens förutsättningar sätter ramen för hur vi kan tillgodose människans behov, och 
att vi ska bygga ett campus för nutidens människor inom ramen för vad naturen klarar av. Vi tar ett tydligt steg mot att inte 
bara minimera inverkan på naturen utan även förstärka ekologiska och sociala värden på platsen.

Följande strategier, analyser och utredningar har genomförts för campus Albano. Se även separat litteraturlista sist i detta 
dokument.

• Q-book Albano 4, Hållbarhet, 2010-06-28, Akademiska Hus, Patch Work: KTH/SRC/KIT. Beskriver bakomliggande 
teorier kring social-ekologisk resiliens och hur dessa på en konceptuell nivå kan omsättas i gestaltande element för en 
hållbar stadsutveckling på Albano. Q-booken arbetades fram 2009 – 2010 och utgör grunden för hela projektet.

• Campusplan. Beskriver utvecklingen av campusområdet. Arbetades fram 2015

• Projekt P27 Integrerad småskalig energiproduktion och hur system kan bli tillgängliga och samverka mellan olika 
förvaltningsenheter, Stockholm 2016-10-12, Jerker Nyblom, Johan Tjernström, Pia Hedenskog.  
Forskningsprojekt delfinansierat av Delegationen för Hållbara städer, med syfte att studera förutsäningar och möj-
ligheter att minimera CO2 utsläpp och uppnå hög självförsörjningsgrad av energi. Projektet har levererat ett antal 
rapporter som listas i litteraturlistan.

• Solstudie. Är genomförd i samband med campusplan.

• Stråkanalys Albano campusplan. Genomfördes i samband med campusplan.

• Miljökonsekvensbeskrivning. Genomfördes i detaljplaneskedet.

• Systemvalsutredning Albanoområdet, 2016-04-18, ÅF. Fyra alternativa energisystem för uppvärmning och komfortky-
la utvärderades ur ett livscykelperspektiv.

• Systemvalsutredning Geoenergi Albano, 2016-10-14, Tyrens. En utredning för att välja system för central/centraler till 
genoenergilösning för universitetsbyggnaderna,

Bild: BSK Arkitekter
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4.1 Ett nav i Stockholms vetenskapsstad, väl integrerat i regionen och staden
Utveckla kopplingar till närliggande lärosäten och till Nationalstadsparken
Detta fokuseras till ett antal sträckningar; öst-väst koppling (KI/Hagastaden/Albano/Nationalstadsparken/Nor-
ra Djurgårdsstaden), nord-sydlig koppling (Stockholms universitet/Albano/KTH), Yttre kopplingar (Roslagsvä-
gen/Valhallavägen/KTH/SU) samt Inre kopplingar (Akademiska landsvägen mellan KTH och SU via Albano).

Utveckla Ruddammsvägen
En ombyggnad av Ruddammsvägen är mycket viktig för att stärka Albanos fysiska koppling till intilliggande 
lärosäten. Cykelstråket via Ruddamsvägen förstärks.

Utveckling av tillgängliga stråk
Tillgängligheten för både funktionshindrade samt cyklister och gående måste säkerställas. Detta gäller Rud-
dammsbacken, Albanovägen, Ruddammsvägen/Björnnäsvägen samt även Albanobacken.

Cykel som prioriterat trafikslag
I Albano prioriteras cykelframkomligheten. Lutningar på cykelvägar, samt placering av cykelparkering beaktas. 
Cykelparkering även för lådcyklar och elcyklar beaktas. Cykelpump och verktyg ska finnas i området.

Strategisk placering av kollektivtrafikpunkter för hög tillgänglighet, trygghet och fortsatt utveckling
Albano genomkorsas av spårbunden kollektiv- och nyttotrafik. Det är i dagsläget osäkert om någon av dessa 
kan få hållplatser i Albano (tunnelbanans röda linje, Roslagsbanan samt Värtabanan) och i sådana fall när nya 
stationslägen kan tillkomma. Spårtrafik har långa processer i jämförelse med våra, vilket är och har varit en 
utmaning.  Därför behandlar projektet dessa möjligheter som en ”mental förberedelse” på framtida planerings-
öppningar som kan tas tillvara framöver.  Arbetet kring detta fortgår.

Stationslägen för buss planeras där Ruddammsvägen möter Albanovägen, samt dagens station på Roslagsvägen 
flyttas för bättre närhet, tillgänglighet och synlighet till Albano och för ökad integration med Kräftriket. En med-
veten kollektivtrafikutformning som möjliggör god orienterbarhet och tillgänglighet i och mellan området samt 
på sikt effektiva byteslägen kommer vara styrande för planering av stationslägen.

Utvecklad access till Albanovägen
Albanovägen är områdets huvudstråk och för att stråket ska fungera är det viktigt att tillgängliggöra Albanovä-
gen i så många entréplatser som möjligt. Tillgängliggörande i väster innebär en förlängning av Albanovägen ge-
nom en gång- och cykelbro över Värtabanan samt genom en tillgänglig gång- och cykelentré från Valhallavägen/
Roslagsvägen. Den östra delen, via utformningen av Ruddammsbacken, blir Albanovägens viktigaste entré från 
norr där flöden från Stockholms universitet delas mot Albano respektive KTH. Albanovägens mitt, där Albano-
backen ansluter, utformas som en plats som tar hänsyn till det soliga läget.

Albanoparken möter omgivning i nordväst
Albanoparken är Albanos möte med Roslagsvägen och ansiktet mot Brunnsviken och Hagaparken. Parken ges en 
naturnära utformning, med ett finmaskigt nät av gångvägar, mötesplatser och händelser av olika karaktär för att 
skapa möjlighet till rekreation och upplevelser. Byggnaderna förses med entréer i parknivån för att öka aktive-
ringen av stråken och platserna. Gång- och cykelvägar utformas gena och väl belysta för att skapa trygga stråk.

4.2 En attraktiv universitets- och boendemiljö
Gestaltningsprinciper för offentliga rum
Den grundläggande gestaltningsprincipen för de offentliga rummen på Campus Albano baseras på Q-book 4 
Albano och den social-ekologiska planeringen. Det betyder att vi ska gestalta utemiljön inom ramen för naturens 
gränser samtidigt som vi tillgodoser de mänskliga behoven. Albanovägen, Albanobacken och Albanoparken är 
universitetsområdets viktigaste miljöer och Albanos verksamheter ska visa sig i utemiljön. Platser med bra mik-
roklimat ska tas tillvara som mindre mötesplatser i hela området. Ruddammsbacken utvecklas till en tillgänglig 
entré till Nationalstadsparken samt har en tydlig koppling till Albanos etapp 2.

Den miljöpsykologiska forskningen bl a på Alnarp visar att närhet till grönska påverkar hälsa och välbefinnande 
och att det föreligger hög korrelation mellan hälsa/säkerhet och intellektuellt kapital/innovation. 8 karaktärer 
är ett verktyg som kan användas för att skapa innovationsfrämjande miljöer. Genom en medveten gestaltning 
av det offentliga rummet med hjälp av dessa 8 karaktärer (rofylldhet, vildhet, artrikedom, rymd, allmänningen, 
lustgården, centrum och kulturhistoria) tillgodoser vi grundläggande mänskliga behov som minskar stress sam-
tidigt som empati, samarbetsvilja, välbefinnande och god hälsa ökar för de som vistas på campus.  

Kulturvärdena som finns i närliggande områden har mycket höga värden och ska värnas om. Siktstråket från 
Bellevue mot Albano samt siktstråken från Hagaparken ska värnas om, även vyn mot Albanoberget från Roslags-
vägen samt porten mellan Albanoberget och Bellevueberget. Känslan av att staden börjar vid Roslagstull har ett 
högt upplevelsevärde, och kontrasten mellan låg bebyggelse och grönska längs Roslagsvägen och stenstadens 
front vid Roslagstull värnas om. Platsen för den historiska entrén till den forna jaktparken har ett kunskapsvär-
de som förstärkas med information till besökare om den historiska jaktparken.

Vattnet ses som en tillgång snarare än ett problem. Regnvatten kan tas omhand på bostadsgårdar för att använ-
das för bevattning och därefter föras till urbana våtmarker och fuktstråk. Då Brunnsviken är utpekat som en 
mycket känslig recipient i Stockholms dagvattenstrategi, dvs mycket känslig för mänsklig påverkan, är målet 
att dagvattnet inte belastar Brunnsviken ytterligare, utan ska renas på närsalter, föroreningar och tungmetaller 
lokalt på området innan det släpps vidare till Brunnsviken

Vi behöver se till att det är lockande för barn i utemiljön, även om det inte finns regelrätta lekparker. Vi vill ha 
lekfunktioner på ett naturligt sätt, både för mindre barn och äldre.

Gestaltningsprinciper för byggnader
Varje byggnad ges en tydlig, egen identitet. Byggnadernas utformning ska stärka de offentliga rummens karaktär, 
samt sträva efter ett samtida utryck snarare än historiskt. Den mänskliga skalan ska prioriteras framför storsla-
genhet. Detta inom ramen för det gestaltningsprogram som finns till detaljplanen för området.

Service och publikt innehåll mot Albanovägen ska prioriteras. Interna stråk ska utformas med hög grad av orien-
terbarhet. Albano erbjuder en flexibilitet då det är möjligt att göra ”boendekarriär” inom området, dvs. det finns 
olika storlekar på student- och forskarbostäder. Även institutionslokalerna utformas för att lätt kunna ändra 
funktion i framtiden. 

Stort fokus läggs på att förbereda byggnaderna för en annorlunda framtid, det vi dag vet om informations- och 
kommunikationsteknologi ser annorlunda ut i framtiden. Byggnaderna ska förberedas med tomma rör som ger 
goda möjligheter att utveckla fibernätet.

Universitetsbyggnaderna certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, och bostäderna projekteras enligt Miljöbygg-
nad Silvers krav. Vi använder Byggvarubedömningen som stöd i våra materialval och vi väljer produkter som är 
klassade Rekommenderas och Accepteras. Behöver Undviks-produkter väljas upprättas avvikelserapporter som 
godkänns. Byggvarubedömningen håller på att ta in sociala aspekter i sin klassning av produkter, ett arbete vi 
följer för att kunna tillämpa i projektet efter hand.

Vattenbesparande åtgärder ska beaktas, som t.ex. kranar ska endast genom aktivt val ge varmvatten, armaturer 
med flödesbegränsning, vattensnåla diskmaskiner etc. ska installeras.

4. Projektmål
Hållbarhetsvisionen för campus Albano kan sammanfattas genom principerna Levande, Läkande, Lärande. 

Albano-området ska vara levande även efter kontorstid sam främja kreativa möten mellan akademin och allmänheten. Vi-
dare ska området ha många gröna ytor och ”läka” Nationalstadsparken genom att knyta ihop Lill-Jansskogen med Bellevue 
och Brunnsviken. Albano-området är även läkande i den meningen att de fysiska kopplingarna mellan KTH och Stock-
holms Universitet förstärks. Principen Lärande innefattar akademins roll i att främja hållbar utveckling. Även sättet som 
Albano utvecklas på kan bidra till ökad kunskap för en framtida hållbar stadsutveckling.

Projektets mål grundas i de utredningar som har genomförts i projektets programskede, se kapitel 3. De mål som beskrivs i 
detta kapitel härleds främst från Campusplanen, samt kopplas samman med de effektmål och hållbarhetsmål som beskrivs 
i Citylab Action. Projektmålen är samfattade, se respektive utredning för mer ingående diskussioner kring målen. Åtgärder 
för respektive mål redovisas i handlings- och uppföljningsplanen.

I nedan stycken beskrivs målen tillsammans med visualisering av vilka mål i Citylab Action som det kopplar mot. Se Cityla-
bloggan och hänvisning till numrerade mål. Vid revidering 2 har nomenklaturen och numreringen i Citylab guide ändrats 
och nedan siffror kopplar till Citylab guide v 1.0.
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4.3 En mångfald av verksamheter som stödjer högre utbildning och forskning
Strategisk placering av service och målpunkter
Albanos byggnader ska utformas med aktiva och öppna bottenvåningar så långt som möjligt. De utåtriktade 
verksamheterna, så som café, restauranger och livligare studiestråk placeras i anslutning till viktiga stråk som 
Albanovägen och i viss mån Albanobacken. Viktiga målpunkter som Vetenskapens hus och Nationalstadsparken 
ska skyltas väl och utformning av Albanovägen och Ruddammsbacken ska stödja orienterbarhet mot dessa mål. I 
området utreds möjligheten till barnpassning för att förenkla livet för studenter och forskare med små barn.

4.4 En god och hållbar grundstruktur
Fotgängare och cyklister prioriteras
Albanovägen ska utformas för att stödja stora flöden av fotgängare och cyklister, hantera angörings- och rädd-
ningstrafik, ha cykelparkeringsplatser i rimligt antal nära entréer till husen, fungera som grön spridningsväg 
samt genom sin utformning stödja möten mellan människor. Där Albanovägen korsas av Albanobacken skapas 
en viktig korsning i området. Trappan i Albanobacken kan fungera som mötesplats och plats för uppträdanden 
utomhus.

Albanovägen gestaltas med en dubbelriktad cykelbana, en bred generös gångbana i norra delen för att ta tillvara 
de södervända fasadernas möjliga uteserveringslägen och en trottoar i södra delen närmast bostäderna. Träd-
planteringar varvas med cykelparkeringar.

Energilösningar på väg mot självförsörjning och klimatneutralitet
Albano ska på sikt vara klimatneutralt, ett utryck för Akademiska hus och Svenska bostäders tydliga ambition 
att planera och bygga för framtiden. Detta kräver dock att vi måste planera för framtida lösningar. En ständigt 
pågående teknikutveckling liksom förändrade attityder innebär att vi måste ta höjd för och ha beredskap för de 
möjligheter som framtiden för med sig. Därför är det nödvändigt med god kontakt med forskningsfronten inom 
relevanta områden, i detta fall småskalig energiproduktion.

Energiforskare och energispecialister har utvecklat konceptuella energisystem för en integrerad, småskalig en-
ergiförsörjning för institutionsbyggnaderna på Albano. Utgångspunkten har varit energieffektiva byggnader och 
byggnadsmaterial samt att ett borrhålslager ska användas för säsongslagring av värme och kyla. Det kvarvarande 
elbehovet ska till så stor utsträckning som möjligt tillgodoses med lokala lösningar. Förslaget för lokal småskalig 
energiproduktion är till stor del solceller, men även småskalig vindkraft, även om energibidraget från detta är 
försumbart. För bostäderna kommer fjärrvärme att anslutas.

Målen för energianvändningen (köpt energi) för byggnaderna i området är för institutionsbyggnaderna nära noll 
byggnader, det betyder < 30 kWh/m2, Atemp. För bostäderna är målet < 67,5 kWh/m2, Atemp, dvs Miljöbygg-
nad Silver, detta beroende på att de flesta av lägenheterna i bostadshusen är små studentlägenheter vilket ökar 
behovet av t.ex. ventilation.

Goda energilösningar ska även finnas på plats under byggskedet. Exempel på detta är att el som används under 
byggskedet ska vara miljömärkt, manskapsbodar och verktygscontainrar ska vara välisolerade samt styrning av 
mastbelysning för att minska energianvändningen. Men även krav på vattenförbrukning, där kranar i manskaps-
bodar ska vara snålspolande.

Albanova utvecklar en framsida mot Albano
I dagsläget vänder Albanova sin entréfasad och framsida mot Ruddammen, och fasaden mot Albano är sluten 
i bottenvåningen och saknar tydliga entréer. För att stärka kopplingen mellan Albanova och KTH behöver 
Albanovas bottenvåning mot Albanoterasssen öppnas upp. Detta råder inte projektet över men är en önskvärd 
åtgärd.

Rationell hantering av gods och avfall
Huvudsaklig inlastning till universitetsbyggnaderna kommer att ske i Hus 1, via infart från Roslagsvägen. Godset 
distribueras till respektive byggnad via ett kulvertsystem. Uppsamling av avfall sker i respektive hus på källar-
nivå och med truck körs avfallet till Hus 1. Miljörum för bostäderna planeras i respektive byggnad på  Albano-
vägens nivå. Målet är att minimera emballage och transporter, använda miljövänliga material, kemikalier och 
transporter, minimera utsläpp och restprodukter. Genom regelbunden mätning och visualisering av genererat 

avfall och återföring av information ska alla boende och verksamma ges goda förutsättningar till ett hållbart 
beteende i material- och avfallsfrågor. Matavfallskvarnar och sopsug installeras i bostäderna.

Avfallet under byggtid ska även hanteras, t.ex. måltal för kg byggavfall per BTA och minskning av avfall genom 
t.ex. prefabricering och konfektionering. Byggavfallet ska sorteras och återvunna byggmaterial och anläggnings-
massor ska användas så långt det är möjligt.

4.5 Utvecklad social-ekologisk resiliens
Den social-ekologiska resiliensen bygger på att vi tillgodoser våra mänskliga behov inom ramen för naturens grän-
ser. I detta kapitel beskrivs även åtgärder som kopplar till ekologiska värden, alltså inte bara socialekologiska.

Utemiljöer som stödjer spridningsvägar och biologisk mångfald
Albanos utemiljöer utformas för att stärka spridningsvägarna för växter och djur mellan Nationalstadsparken 
och Hagaparken. Val av biotoper och växter ska därför ta sin utgångspunkt i omgivande landskap och placeras så 
att de stödjer kända, ekologiska spridningsvägar.

Gång- och cykelbron över Roslagsvägen, vid Albanovägens slut, utformas som en grön länk över Roslagsvägen 
och förstärker därmed den svagaste länken med avseende på spridningsvägar. Albanos utemiljöer utformas för 
att stödja biologisk mångfald, vilket kräver att parken och övriga utemiljöer ges en varierande utformning, med 
många olika biotoper. Området ska även stödja pollinering genom en mångfald av blommande växter under hela  
växtsäsongen april – september. Viktigt är att en plan för förvaltning av grönytor tas fram, så de värden man 
skapar behåller sin funktion och utvecklas till permanenta habitat för olika arter.
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5. Utmaningar och framgångsfaktorer
En av de främsta utmaningarna för Albano-projektet är att bibehålla helhetstänket för området då det delas upp i mindre 
delprojekt samt att se till att hållbarhetsambitionerna följer med i genomförandet. Vidare är det viktigt att göra hållbara 
systemval med beaktandet att tekniken ständigt utvecklas. Kommunikation projektledare sinsemellan är en åtgärd för att 
minimera risken för tunnelseende. 

Hittills i projektet har ett antal framgångsfaktorer identifierats, de främsta är samarbete och samverkan mellan aktörer och 
intressenter. Inter disciplinära samarbeten har skett mellan byggherrar, hyresgäster, forskare, Stockholms Stad, Länssty-
relsen samt med det civila samhället bland annat genom workshops och öppna seminarier. Detta minimerar även målkon-
flikter då vi får ett gemensamt arbetssätt och syn på projektet.

Hantering av risker i respektive projekt sköts via respektive byggherres riskhanteringsprocess. Det innebär bland annat 
att Akademiska Hus genomför riskanalyser med avseende på tid, ekonomi, kvalité, hållbarhet, arbetsmiljö på olika nivåer 
(med hyresgästen, i projektledningen, i projekteringsgruppen osv). I Svenska Bostäders projekt analyserar de projektin-
blandande risker tillsammans för att sedan förutsättningslöst värdera den enskilda risken, vilket ger beslutsunderlag. Det 
gör riskhanteringen optimal. Riskanalyserna genomsyrar; förstudien, projekteringen, genomförandet och eftermarknad 
med fokus på bland annat tid, ekonomi, kvalitet, hållbarhet och arbetsmiljö. Kvartalsvis kommer styrgruppen inklusive 
projektledarna för respektive projekt uppdatera den övergripande riskanalysen. 

Projektets vision och projektmål ger sinsimellan upphov till en rad synergier, men även målkonflikter. Även mot tex regio-
nala mål finns synergier och målkonflikter. Projektet hanterar uppkomna målkonflikter vid månatliga möten, samt jobbar 
med att förutse målkonflikter vid tex workshops med projektdeltagare. Synergier identifierats på samma sätt regelbundet 
under projektets framdrift.

Utemiljöer utformade med beredskap inför kommande förändringar
En mångfald av olika utemiljöer i Albano säkerställer flexibilitet och beredskap inför kommande förändringar i 
samhället. Detta genom två angreppsätt för utemiljön: funktionell diversitet och klimatanpassning. Vi beaktar 
även den förändring som ny teknik och IT utgör.

Funktionell diversitet gör området anpassningsbart för förändringar och erhålls genom att säkerställa att det 
finns flera arter inom Albano-området som kan utföra ekologiska funktioner så som nedbrytning, pollinering 
etc. Detta medför att det vid extrema väder finns arter som överlever dessa och kan fortsätta utföra ekosystem-
tjänster.

Albano ges beredskap för klimatförändringar genom den stora mängden grönska och de stora ytorna med infil-
trerbar mark. Vid större regnmängder sker avrinning via våtmarken i Albanoparken och inte i ledningar ner till 
södra delarna av området och slutligen till Brunnsviken. De många, större träden kommer att skydda mot starka 
vindar liksom ger skugga vid värmeböljor. Kontroll sker att vattennivån ligger under golvnivå vid 100-års regn.

Miljöer utformade för kunskapsutbyte
Albanoparken utformas med målet att bli ett internationellt exempel på en miljö där sociala och ekologiska 
värden stöttar varandra och skapar mervärde. Besökare i Albano får kunskap om hållbart stadsbyggande genom 
pedagogisk och informativ gestaltning, social-ekologisk design i landskapet visas upp, liksom hållbara lösningar 
för byggnaderna.

I parken kan också en ”klimat-trädgård” anläggas där forskning och kunskapsspridning kan bedrivas om hur 
trädgårdar kan se ut i ett framtida klimat bedrivs. 

Bild: BSK Arkitekter
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6. Önskade effekter
Vår process tillsammans med våra projektmål har för avsikt att uppnå en rad önskade effekter. Nedan finns de av Citylab 
Action definierade effekterna beskrivna ur campus Albanos perspektiv. Vid revidering 2 har nomenklaturen i Citylab guide 
ändrats och nedan rubriker är nu Citylabs Övergripande hållbarhetsmål. Rubrikerna nedan är i enlighet med Citylab guide 
version 1.

God hälsa och välbefinnande
På området reduceras fordonstrafiken till leveranser och service. Fokus ligger på cykel- och gångtrafik. Vi arbetar för ett 
högt välbefinnande genom ett levande campus, detta genom att både boende och universitetslokaler samt service finns 
tillgängligt. Albano har absolut närhet till motionsspår och natur i form av Nationalstadsparken och Brunnsviken med 
sina fina promenadområden. Vi planerar för en trivsam stadsmiljö, tydliga levande stråk, närhet till läromiljöer (ej långa 
resvägar). Byggnaderna ska ha en god inomhusmiljö där människor mår bra. Universitetsbyggnaderna certifieras enligt 
Miljöbyggnad silver. Bostäderna projekteras enligt Miljöbyggnad silver krav. 

Jämlikhet och social sammanhållning
Bygget av 1000 nya studentbostäder är en viktig del i att göra hela Stockholm till 
en mer hållbar och attraktiv studentstad då underskottet på studentbostäder är ett 
stort problem som skapar demografiska skillnader på möjligheten att hitta boende. 
Att erbjuda studenter förstahandskontrakt på en nyproducerad lägenhet med god 
boendestandard ger en ökad trygghet och stabilitet under studietiden, i en stad där 
andrahandsuthyrning till höga hyror annars är många studenters enda boendeal-
ternativ.

Universitetet erbjuder social sammanhållning och möten mellan olika grupper. 
Intentionen är att skapa ett aktivt studentliv på området, där studenter från både 
Stockholms universitet och KTH kan mötas. Campus Albano byggs med flertalet 
samlingspunkter och gemensamhetsytor för olika avseenden så som studier och 
andra sociala möten. Vetenskapens Hus, ett kunskapscentrum som är en av hyresgästerna, ger alla barn i Storstockholm, 
från olika sociala bakgrunder, möjlighet att upptäcka och utveckla sina kunskaper och intresse för vetenskap och forskning.

Delaktighet och inflytande
Olika intressentgrupper har varit, och är, involverade genom hela processen. Även hyresgästerna har varit och är invol-
verade i processen. Akademiska Hus har stort samarbete med sina hyresgäster även under förvaltningsskedet.  Svenska 
Bostäder använder boendeenkäter för att kommunicera och involvera sina hyresgäster i processen. 

Trygg livsmiljö
Albano är ett levande campus med rörelse över hela dygnet. Även rörelse över hela året och inte bara under terminerna 
är en viktig aspekt. Belysningsprinciper i den fysiska miljön stödjer överblickbarhet, orientering och trygghet, så väl som 
att den utgör konstnärlig utsmyckning. Ruddammsvägen ska utvecklas vilket leder till tydligare och tryggare kopplingar 
universiteten emellan.

Goda försörjningsvillkor
På Albano finns arbetsplatser och service. Ca 15 000 personer kommer röra sig i området dagligen vilket innebär att det 
finns möjligheter till god service. Det är viktigt att påpeka att det till viss del kommer vara en homogen grupp som rör sig 
på området, dvs studenter och anställda på universitet. Ett mål är att servicen ska vara variationsrik och inte för likriktad, 
samt att skapa dragare som attraherar även andra målgrupper. Det finns även goda möjligheter till kvalitativ rekreation i 
Nationalstadsparken.

Attraktivt stadsliv
Med god service och många målpunkter blir Albano ett levande område. Universitetens attraktivitet i sig bidrar till ett att-
raktivt stadsliv. Området har öppna stråk och god orienterbarhet, byggnaderna är tydliga i sin utformning och visar vad de 
innehåller. Bostäder ser ut som bostäder och universitet som universitet. Verksamheter med sociala ytor och mötesplatser, 
mat-torg och food-trucks skapar spännande variation.

Resurshållning
Energisystemet i området medger god resurshushållning. Några andra exempel är 
vår dagvattenrening, vår byggmetod med prefabricerade moduler, flexibla-, generella 
byggnader för förändring över tid, modulväggar osv. Vi installerar matavfallskvarnar 
i bostäderna. Det finns utrymmen för återvinning i byggnaderna och möjligheter till 
återbruk ska även finnas.  Information rörande en hållbar livsstil och hållbart boende 
kommer att erbjudas samtliga som bor och jobbar på campus Albano. I universitets-
lokalerna samordnas avfalls- och godshantering för att effektivisera detta arbete, 
samt för att eftersträva ett bil- och lastbilsfritt område.

BIld: BSK Arkitekter
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Ingen negativ klimatpåverkan
I utemiljöerna finns träd som skuggar och översvämningsytor i 
samband med omhändertagandet av dagvatten. Solceller installe-
ras på universitetsbyggnaderna och förbereds för på bostäderna. 
Målet är att vi är självförsörjande på energi för universitetslo-
kalerna, detta i och med borrhålslagret för värme och kyla samt 
solceller för elproduktion. Vi installerar el-bilsladdstationer så vi 
inte bygger in oss i ett oljeberoende, samt att prioriterade trafikslag 
är cykel och kollektivtrafik. Inga bil-parkeringar finns för bostä-
derna, de kommer dock ha tillgång till parkering i ett garage i en av 
universitetsbyggnaderna. Vi ställer även krav under produktionen, 
så som välisolerade manskapsbodar och styrning av mastbelysning 
för att spara el.

Ingen negativ miljöpåverkan
Vi använder Miljöbyggnad i våra projekt, samt väljer godkända ma-
terial genom Byggvarubedömningen. Vi gör även andra val för att 
minska vår miljöbelastning så som att undvika tryckimpregnerat virke, koppar, zink och PVC. För bostäderna sätter vi även 
krav på byggavfall. Även mindre åtgärder som är viktiga så som att vi använder digitala hjälpmedel för protokoll vid skydds- 
och miljöronder för att minimera pappersanvändningen.

I och med utvecklingen av Albano kommer vi att stärka och stödja spridningsvägar för växter och djur. Hela projektet har 
fokus på socialekologisk resiliens vilket innebär att vi tar hänsyn till den lokala miljön och främjar ekosystemens funktio-
ner på området. Vi använder genomsläppliga ytor, dvs. sten istället för asfalt. Vid utformning av grönytor gör vi aktiva val 
av arter, som stödjer vår socialekologiska ambition. Vi använder gröna tak och terrasser, samt att innergårdarna är gröna 
multifunktionsytor.

Resiliens och flexibilitet
Vår grund är social-ekologisk resiliens. I våra utemiljöer kan dagvattenlösningen hantera översvämningar. Vi väljer tåliga 
arter både till gröna tak och andra miljöer. Utemiljön utformas för multifunktionell användning, där ekologiska funktio-
ner samsas med sociala. Flexibilitet över årstidernas skiftningar och tillhörande användingsmönster ges utrymme för på 
campusområdet.

I våra byggnader tänker vi på att vi skapar flexibla lokaler som kan byta skepnad över tid, samt att vi använder egenprodu-
cerad el från solceller. Våra tak är gröna.

Bild: Pörner & Pettersson
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