
Hållbarhetsprogram
CAMPUS ALBANO

Projektet campus Albano har pågått sedan sent 90-tal. Projektområ-
det ska förvandlas från ett småindustriområde till ett grönt, hållbart 
campusområde för vetenskap och vardagsliv. För att stötta denna 
omvandling och för att konkretisera och genomföra de mål som är 
uppsatta för området har ett hållbarhetsprogram tagits fram. Håll-
barhetsprogrammet tillsammans med en handlingsplan för hållbar-
hetsarbetet är de främsta verktygen som projektledare, projektörer 
och andra aktörer i projektet har när visionerna för hela området ska 
omsättas till verklighet. 
 

Redan från start, innan detta program arbetats fram, har hållbarhet 
varit en viktig del i projektet. Under detaljplanearbetet arbetades 
styrdokumentet Q-book fram, som ligger till grund för hållbarhets-
programmet. Där beskrivs hur campus Albano ska planeras för att bli 
ett social-ekologiskt resilient campus. Det innebär att vi ska planera 
och bygga för att den moderna människan ska trivas, inom ramen för 
naturens gränser. 

Detta är en kort version av campus Albanos hållbarhetspro-
gram. Här beskrivs projektets arbetssätt och mål kortfattat.  
Mer utförlig information finns i full-längds versionen.

Kortversion



Levande — Lärande — Läkande

Hållbarhet för campus Albano sammanfattas genom värdeorden  
Levande, Lärande, Läkande.  

Albano ska vara levande även efter kontorstid, med service och för att främja kreativa möten  
mellan akademi, boende och allmänheten. Lärande innefattar akademins roll för att främja  

hållbar utveckling och att ligga i framkant i forskning och utbildning.  
Även sättet som Albano utvecklas på kan bidra till ökad kunskap för en framtida  

hållbar stadsutveckling i form av lärande i den fysiska miljön på Albano.  
Området ska ha många gröna ytor och via dem ”läka” Nationalstadsparken genom att  
knyta ihop Lill-Jansskogen med Bellevue och Brunnsviken. Albano-området läker och  

förstärker även de fysiska kopplingarna mellan KTH, Stockholms Universitet och  
Karolinska Institutet. 
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Våra värdeord levande, lärande, läkande ska finnas med genom hela projektet. 
Det kan uttryckas som att värdeorden är det paraply som spänner över projektet 

och vårt hållbarhetsarbete. Under vårt paraply placerar vi vårt arbete med Citylab och 
social-ekologisk stadsdesign, vårt kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbete samt vårt arbete 

kring campus Albanos energisystem. Under projektets gång läggs särskild vikt vid olika 
delar under detta paraply, och det tillkommer nya fokusområden under tiden.

I september 2019 certifierades campus Albano enligt Citylab Guide - Hållbar stadsutveckling  
i planeringsskedet. Det betyder att projektet uppnått kraven i de 20 indikatorerna  

i guiden, som berör allt från process och organisation till serviceutbud,  
cirkulär ekonomi, grönytefaktor och energi. Campus Albano är det andra projektet  

och det första campusområdet att uppnå denna certifiering.



Mål
ETT NAV I STOCKHOLMS VETENSKAPSSTAD VÄL INTEGRERAT I REGIONEN OCH STADEN

Albano ska utveckla kopplingar till närliggande lärosäten (Stockholms Universitet, KTH 
och Karolinska institutet) och Nationalstadsparken. Det innebär bland annat att vi  

utvecklar Ruddamsvägen, som är ett viktigt stråk för att stärka de fysiska kopplingarna. 
En annan viktig aspekt är att stråken är tillgängliga, både för funktionshindrade, cyklister 

och gående. Kollektivtrafiken ska placeras strategiskt med hög tillgänglighet,  
trygghet och för fortsatt utveckling.

Albanos byggnader ska utformas med aktiva och öppna bottenvåningar så långt som det 
är möjligt. Innehållet i bottenvåningarna ska skapa förutsättningar för spontana möten 

mellan studenter, forskare, boende i området och förbipasserande i allmänhet. 

EN MÅNGFALD AV VERKSAMHETER SOM STÖDJER HÖGRE FORSKNING OCH UTBILDNING

Albanos utemiljöer utformas för att stärka spridningsvägarna för växter och djur mellan  
Nationalstadsparken och Hagaparken. Val av biotoper och växter ska därför ta sin utgångs-
punkt i omgivande landskap och placeras så att de stödjer kända, ekologiska spridningsvä-
gar. Albanos utemiljöer utformas för att stödja biologisk mångfald, vilket kräver att parken 

och övriga utemiljöer ges en varierande utformning, med många olika biotoper.  
En mångfald av olika utemiljöer i Albano säkerställer flexibilitet och beredskap inför  

kommande förändringar i samhället. Funktionell diversitet gör området anpassningsbart för 
förändringar och erhålls genom att säkerställa att det finns flera arter inom i Albanoområdet 

som kan utföra ekologiska funktioner såsom nedbrytning, pollinering etc. 
Även om det inte går att förutspå hur kommande klimatförändringar kommer att arta sig, 

kan vi förvänta oss högre regnmängder, starkare vindar och värmeböljor i framtiden. Albano 
ges beredskap för detta genom den stora mängden grönska och de stora ytorna med  
infiltrerbar mark. Utemiljöerna i Albano utformas med målet att bli ett internationellt  

exempel på en miljö där sociala och ekologiska värden stöttar varandra.

UTVECKLAD SOCIAL-EKOLOGISK RESILIENS 

EN GOD OCH HÅLLBAR GRUNDSTRUKTUR

I Albano har Akademiska Hus och Svenska Bostäder tydliga ambitioner att planera och 
bygga för framtiden. Detta innebär att vi måste planera med framtida lösningar för ögonen, 

gärna med fokus på klimatneutralitet. Detta för att kunna skapa just en god och hållbar 
grundstruktur. Vi bygger idag ett borrhålslager för säsongslagring av värme och kyla för 

universitetslokalerna, samt klimatneutral fjärrvärme för studentbostäderna.  
Solceller installeras på taken. Albanovägen är områdets huvudstråk med plats för främst 

cyklister, gående, men även angörande trafik. Här finns service, cykelparkeringar och  
entréer. Avfallet hanteras via sopsug i studentbostäderna samt via kulvertsystem till en  

gemensam lastkaj för universitetslokalerna. 

EN ATTRAKTIV UNIVERSITETS- OCH BOENDEMILJÖ

För att skapa en attraktiv universitets- och boendemiljö finns ett antal gestaltningsprinciper 
för offentliga rum och byggnader framtagna. Några exempel för utemiljön är att Albanos  

verksamheter ska visa sig i utemiljön med synlig teknik och ekologiska system, parken ska 
kopplas till omgivningen både i avseendet rörelse genom området men även för att stödja  

de ekologiska funktionerna.   
Albanovägen är områdets huvudstråk där service och de flesta stora entréerna finns.  

För byggnaderna ska terrassernas funktion som en del av spridningsvägarna förstärkas  
genom utvecklad utformning och interna stråk ska utformas med hög grad av orienterbarhet.



Några exempel på  
vårt hållbarhetsarbete:

Under Albanoparken och universi-
tetshusen finns ett borrhålslager 
som genererar bergvärme och  
-kyla till universitetslokalerna.

Allt dagvatten från området kommer ledas till ravinen i 
parken. Där kommer vattnet att renas genom infiltra-
tion. Ravinen och delar av parken är utformad för att 
kunna svämma över på ett kontrollerat sätt vid krafti-
ga regn, och på så sätt minska risken för oönskade 
översvämningar.

Ett cykelgarage finns i grän-
den mellan hus 1 och 2

På de tre stora publika terrasserna som vätter 
mot Albanoparken samsas studieplatser och 
uteserveringar med planteringar och grönytor 
som stärker den biologiska mångfalden och 
spridningsvägarna.

Albanovägen är områdets sociala 
stråk. Här finns service, cykelpar-
keringar, uteserveringar och de 
flesta entréerna.

Samtliga tak är gröna.  
På vissa av taken finns  
även solceller.

Bra materialval utifrån hälsa och miljö 
säkerställs genom kontroll och dokumen-
tation i Byggvarubedömningen. 
I bostäderna undviks PVC-material.

Alla projekt på campus Albano samver-
kar i hållbaretsarbetet genom månatliga 
hållbarhetsmöten. Alla projektdeltagare 
går på hållbarhetsfrukost för att lära sig 
om projektets hållbarhetsarbete. Work-
shops med olika fokus har hållits genom 
hela projektet.

Runt om i området finns cykel-
parkeringar placerade lättåtkom-
ligt vid entreer.

Belysningen i parken styrs för minskad energi-
förbrukning i kombination med bibehållen 
trygghet på området. 

På hus 1 och 2 anläggs ett sedumörttak som 
har större biologisk mångfald än ett klassiskt 
sedumtak

Konstverket i parken ska väcka 
tankar om klimatförändringarnas 
påverkan på växtlighet.

Bostadshusen har sedumtak med 
öar av sedum-ört och sandbiotoper, 
för att öka den biologiska mångfalden.

Alla utemiljöer är utformade för att 
skapa ekosystemtjänster.
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Spridningsvägarna mellan Bellevue-
berget och Brunnsviken mot Lill-
Jansskogen och övriga Nationalstads-
parken stärks. Här i Albanoparken  
bl a via stärkta eksamband.

Kopplingarna för gång och cyklister mellan 
KTH och SU stärks när Ruddamsvägen ut-
vecklas. Vid korsningen Ruddamsvägen - 
Albanovägen placeras en ny busshållplats.

De gröna taken ska möjliggöra 
för insekter och växter att 
stärka sina spridningsvägar 
mellan Bellevue och Brunns-
viken till Lill-Jansskogen.

Student- och forskarbostäder i 
olika storlekar ger flexibla och 
inkluderande boendemöjligheter 
inom området.

Student- och forskarbostä-
derna har matavfallskvarn 
och sopsug, vilket leder till 
minskade transporter.

Alla utemiljöer är utformade för att 
skapa ekosystemtjänster.

Planteringarna på bostadsgårdar-
na får en lösning som betyder att 
konstbevattning inte behövs, utan 
dagvatten används istället. 

Hus 1, 2 och 4 certifieras 
enligt Miljöbyggnad Silver.

Hus 3 certifieras enligt 
Miljöbyggnad Guld.

Bostadskvarteret Krt14 har solceller på taket, 
avloppsvärmeväxlare, sensorstyrd dusch och 
bergvärme. Detta hus kommer sedan att jämfö-
ras med grannhuset krt 15 för att se hur mycket 
åtgärderna syns i energianvändingen.

Bostadshusen projekteras och 
byggs enligt kraven i Miljöbyggnad 
Silver.

Ett bilgarage finns i källarplan på 
hus 2 och 4. Ca 20% av platserna 
har laddmöjligheter för elbil.

På hus 4 anläggs ett habitat-tak 
där speciella arter planteras för att 
stärka spridningsvägar.

Bostäderna kommer att värmas med miljömärkt fjärr-
värme. Både bostäderna och universitetslokalerna 
kommer att köpa miljömärkt fastighetsel. Bostädernas 
standardavtal för el är också miljömärkt.

Bostadshusen har cykelparkeringar 
för de boende i källarplan, minst 1 
per lägenhet.

Hus 3

Greta Arwidssons väg

Hus 2

Albanova

Albanova-
terrassen

Hannes Alfvéns väg

Albanovägen

Hus 10

Hus 4

Albanoparken

Albanohöjden

Albanobacken

KRT 9

T1

KRT 17

KRT 16

KRT 15

KRT 14

Ruddam
m

svägen

KRT 12

KRT 13



Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop uni-
versitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus 
med utbildningsmiljöer för studenter och forskare. Här byggs också 
studentbostäder och lokaler för kommersiell service. 

I takt med att Stockholms universitet och KTH växer behövs nya 
lokaler på både kort och lång sikt där universiteten kan verka och 
samverka med varandra och det omgivande samhället. Totalt kom-
mer cirka 100 000 kvadratmeter universitetslokaler att byggas och 

cirka 1 000 studentbostäder. Utvecklingen av campus Albano sker i 
samklang med naturen där stor hänsyn tas till den biologiska mång-
falden. Målet är att bli en förebild inom hållbart stadsbyggande.  
I planarbetet har forskning inom hållbar stadsutveckling integre-
rats genom att en forskargrupp vid Stockholm Resilience Centre 
och KTH Arkitektur på uppdrag av Akademiska Hus lämnat syn-
punkter och förslag med utgångspunkt i social-ekologisk stadsde-
sign. Att forskare på detta sätt aktivt medverkade i planprocessen 
gör Albano till ett unikt projekt.

Om campus Albano

Universitetshus

Bostäder

Universitetshus


