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ÅRSRINGAR
NK KVARTERET I GÖTEBORG
Nya NK i Göteborg, ett nutida tillägg med hänsyn till historiska lager. Varje årsring i kvarteret bevaras, lyfts fram och utvecklas genom vårt förslag. 
Det är ett samtida tillägg i staden, en ny årsring, ett nytt NK med tydlig förankring i traditioner och erfarenhet.  NK- kvarteret kommer bli Göteborgs nya 
internationella arena för upplevelser, kunskap och möten, design, kultur, hållbar handel och fantastiska matupplevelser. 
Det ska bli en fysisk och virtuell mötesplats som är attraktiv, trendsättande och fl exibelt formbar över tid.  

NK-kvarteret ska gå från att 
vara ett varuhus till att bli en 
destination. En scen för inspiration 
och interaktion. Med sin centrala 
placering och mytomspunna, 
lyxiga attraktionskraft, fi nns alla 
förutsättningar att attrahera en 
bred palett av kunder – fysiskt och 
virtuellt.

Sociala mötesplatser och 
upplevelser blir viktigare för 
en framtida destination, i 
kombination med ett ökat utbud 
av skräddarsydda koncept, event, 
kultur och service, som lyfter 
helhetsupplevelsen och NK:s 
attraktionskraft.

Historiskt sett har kvarteret 
gjorts om vid ett fl ertal tillfällen 
men då alltid anpassats till den 
övergripande strukturen. Vårt 
förslag bidrar med en samtida 
utformning för att bevara och 
vidareutveckla den historiska 
avläsbarheten, detta samtidigt 
som de tydliga karaktärsdragen i 
befi ntlig bebyggelse bevaras. 

Nya NK- kvarteret stärker och 
bevarar befi ntliga kulturvärden 
genom att de nya våningarna 
utformas i tydlig kontrast till de 
befi ntliga byggnaderna. Här skapas 
nya spännande värden och uttryck 
genom nutida arkitektur som tar sin 
utgångspunkt i kvarterets historik. 

Den befi ntliga fasaden på 1970 
tals huset mot Östra Hamngatan 
har starka kulturella värden 
och tydlig karaktär. De danska 
sjöstenspartierna, som idag sätter 
den slutna karaktären på fasaden, 
byts ut till stora fönsterpartier i 
samma storlek och placering. 

Genom att öppna fasaden skapar 
vårt förslag helt nya möjligheter för 
varuhuset att synas i staden och 
Östra Hamngatan blir mer levande 
och tillgänglig. Ett enkelt grepp som 
skapar stort mervärde till både 
stad, förvaltare och verksamhet. 
NK- kvarteret har får ett nytt språk 
som är tydligt knutet till varumärket 
dess historia. Ett tittskåp in i 
modevärlden, dekorerat med ett 
grafi skt NK liknande språk.
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FASAD MOT KYRKOGATAN

FASAD MOT ÖSTRA HAMNGATAN
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SITUATIONSPLAN

VY MOT ÖSTER
PRINCIPSEKTION TEKNISK BESKRIVNING
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FASADUTSNITT MOT ÖSTRA HAMNGATAN 

Det fi nnas en tydlig gräns mellan 
de befi ntliga fasaderna och de 
nya våningarnas fasader. Vi har 
testat att mer eller mindre tydligt 
dela upp påbyggnaden i vertikala 
fastighetsavskiljande delar med 
individuellt olika uttryck som 
inspirerats av det befi ntliga huset 
under men kommit fram till att en 
mer generell hållning där man på 
ett mer subtilt sätt markerar vissa 
vertikala linjer hos de befi ntliga 
husen fungerar bättre. 

Vi har genom ett sådant 
förhållningssätt skapat en enklare 
och ”lättare” påbyggnad som lever 
sitt eget liv ovan de befi ntliga 
husen i kvarteret. 

TEKNISKA SYSTEM, MATERIAL
STOMME OCH LOGISTIK

Vi förespråkar en lätt 
träkonstruktion till påbyggnaden. 
Det fi nns fl era anledningar till 
att vi tycker att det är det bästa 
alternativet. Genom erfarenhet 
och genomförda projekt vet vi 
fördelarna med en träkonstruktion. 

En konstruktion i trä kräver färre 
transporter än stål och betong då 
den är förhållandevis lätt vilket 
bidrar till att antalet lastbilar som 
skall in till byggplatsen minskar 
avsevärt. Det är enkelt att 
förtillverka stommens delar på ett 
exakt sätt och alla håltagningar etc 
prefabriceras. Stommen är torr och 
monteras snabbt på plats. Vikten 
gör att de tillkommande lasterna 
minskar och att byggplatsens 
kranar kan vara av mindre storlek 
då de inte behöver lyfta så tungt. 

6. Limträpelare

7. Bef. betongpelare
8. Bef. betongbjälklag

9. Fönster: 
Solskyddsglas ersätter 
sjöstenspartier i befi ntlig 
fasad. Glasen monteras 
i exact samma position 
lika bef. partier. 

10. Fönster: 
Bef. fönsterpartier 

2. Yttervägg 
Structrual glazing 
mot Limträ
Solskyddsglas
Solskyddspersiener

1. Tak
KL- takbjälklag
Ytskickt: Sedum

3. Yttervägg - box
Structrual glazing mot limträ
Ytterhölje av limmad plåt. 
Solskyddsglas
Solskyddsdraperi

4. Bjälklag
KL- träbjälklag, ca H 550 mm

5. Installationszon
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DROTTNINGGATAN

ETT LEVANDE KVARTER

NK-kvarteret erbjuder, enligt vårt 
förslag, en variation av miljöer som 
berikar gatumiljön. NK-kvarteret 
skall fungera som en katalysator 
för gatuliv och möten. Det skall 
vara tryggt, inbjudande och 
upplevelserikt att vistas här och 
fasaderna längs de omgivande 
gatorna skall bjuda på olika 
innehåll.

Vi har valt att öppna upp fasaden 
mot Östra Hamngatan för att släppa 
in ljus i handelshuset och låta 
handeln synas i fasad och tydligare 
påverka den omgivande staden. De 
nya tillbyggda våningarnas fasad 
och de nyöppnade delarna av den 
befi ntliga fasaden talar samma 
språk och ger hela det befi ntliga 
huset ett nytt uttryck. Endast den 
grå Labradorstenen är bevarad och 
resten byts ut mot glas och spröjs. 
Spröjsen, som delar in glasen, är 
tänkta som ett grafi skt språk, ett 
språk som för tankarna till NK:s 
historia men lever sitt eget liv och 
skapar en detaljering och identitet 
åt det ”nya ” handelshuset. De 
övriga befi ntliga fastigheterna runt 
kvarteret har i stort lämnats orörda. 
Förslaget redovisar endast de 
ingrepp vi gör för att tillskapa nya 
entréer på sidogatorna. 

Påbyggnaden runt de övriga 
delarna av kvarteret är enkelt 
utförd i limträ och glas där träet 
skyddas utvändigt av en metallyta 
i grått. Fasaden skiftar i liv och 
trappas in från gatorna i två steg. 
Horisontella linjer i form av ett räcke 
löper runt och följer byggnadens 
livförskjutningar vilket skapar rytm 
och variation i en lagom grad för 
att sammantaget vara en lugn, 
enkel och nedtonad fasad. Skalan 
är anpassad till de befi ntliga 
fasaderna genom glasets indelning 
vertikalt, markeringar vertikalt 
där fasaden veckar sig samt det 
horisontella räcket som bryter upp 
fasadens trappning och bidrar 
till en detaljering som återfi nns i 
de befi ntliga fasaderna.Det är en 
påbyggnad med en egen identitet.

De arbeten som behöver utföras 
på plats är tystare och smidiga 
då håltagningar i trä är enkla att 
utföra. Så förutom att en stomme 
av trä ger oss ett klimatsmart 
projekt så är de stora fördelarna; 
- logistiken med färre transporter - 
vikten som ger många fördelar i ett 
påbyggnadsprojekt, 
- monteringshastigheten och den 
höga graden av prefabricering. 

Trä har också andra fördelar som 
ett hållbart material i form av de 
positiva signaler det sänder ut kring 
projektet. Ett modernt varuhus, 
Nordiska Kompaniet, byggt i trä. En 
träbyggnad på befi ntlig grund skulle 
kunna ge ett klimatneutralt resultat 
av byggprojektet.



SEKTION A-A

2.         HUS E FASADER
Nytt skärmtak till entré från Östra 
Hamngatan. Ombyggnad av fasader 
hus E. 

3.         VÄST- OCH ÖST PLAN 1-6
Nödvändiga förstärkningsåtgärder 
i pelarstruktur plan 1-6 som 
förberedelser för påbyggnad. 
Ny kontorshiss i östra delen av 
varuhuset. Justerade placeringar 
av rulltrappor i östra delen av 
varuhuset.

4.         FLÄKTRUM OCH 
OMBYGGNAD PLAN 7
Nytt fl äktrum på plan 6. Ombyggnad 
plan 7 med jämn höjd av bjälklag.

5.         PÅBYGGNAD MITTEN 
Påbyggnad av mittenzon plan 8 och 
9 med påkoppling av nya hissar och 
trapphus. 

6.         PÅBYGGNAD VÄST OCH ÖST 
Påbyggnad av väster- och 
österzoner plan 8 och 9 med 
påkoppling av nya hissar och 
trapphus. 

PLAN 9

PLAN 10

PLAN 8

PLAN 7

PLAN 6

PLAN 5

PLAN 4

PLAN 3

PLAN 2

PLAN 1

SEKTION B-B

ETAPPINDELNING/ STABILISERING/ ETABLERING

1.   MITTENKÄRNAN PLAN 1-6
Nya sidoentréer, platå, och 
öppningar och igensättningar av 
bjälklag för nytt atrium plan 1-6. 
Ny vertikal kommunikation i form 
av nya hissar som även utgör 
stabilserande enheter till varuhuset. 
Justerade placeringar av rulltrappor 
i västra delen av varuhuset. 
Nödvändiga förstärkningsåtgärder i 
pelarstruktur som förberedelse för 
påbyggnad.

FLYGFOTO

FLYGFOTO

Kvarteret byggs på med 2 1/2 våningar. 

Som del i underlag till detaljplan föreslås 

att kvarteret får en byggnadshöjd på 

+22,0m och nockhöjd till +33.0m 

Föreslagna höjder motiveras med att dels 

knyta an till närliggande kvarters höjder, 

volymer och takbrytningar, dels skapa 

riktlinjer för antal våningar och utformning 

av taklandskap. Föreslagen byggnadshöjd 

säkerhetsställer att upplevelsen 

från markplan, i nära anslutning till 

kvarterets fasader är småskalig, 

intim och kvartermässig. Vårt förslag 

säkerhetsställer att befi ntliga fasader 

och byggnader inte underordnar sig en 

påbyggnation vid maximal nyttjanderätt.

HÖJDER OCH VOLYMER

NK-kvarteret erbjuder, enligt vårt förslag, en 
variation av miljöer som berikar gatumiljön. 
Kvarteret skall fungera som en katalysator 
för gatuliv och möten. Som fl ygfotona visar till 
höger, är vårt förslags indragna påbyggnad 
med det gröna lummiga taklanskapet en 
självklar del i kvartersstrukturen. Genom att 
komplettera kvarteret med två nya entréer 
från Drottninggatan och Kyrkogatan skapar vi 
förutsättningar att öka rörelsen och aktiviteten 
runt hela kvarteret

Åtgärder är lokala och sker etappvis 
för att kunna hålla varuhuset i 
drift och minimera störningar. 
Stabilisering av byggnaderna sker 
av princip av sex lokala enheter 
vilket utgörs av kvarterets hiss- och 
trapphusen. Tre på varje långsida. 
Skivor/bockar kopplat till pelare 
placeras så att vertikallaster 
bidrar till att klara att föra ner 
horisontella laster utan att skapa 
behov av dragförankring. Befi ntlig 
pelarstomme kompletteras med 
förstärkande pelare. Detsamma 
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gäller i allmänhet större hål i 
bjälklag för till exempel trappor, att 
få balkfunktion mellan pelare för att 
landa trappupplag och hålkanter. 

Tornkranar placeras utanför 
byggnaden i första etappen på 
Kyrkogatan och Drottninggatan. dvs 
de är frikopplade från byggnaderna 
och minskar påverkan av pågående 
verksamhet. Påbyggnaden förese 
med rullbart väderskydd för att följa 
etappindelningen och minimera 
störningar på verksamheten. 

FOTOPUNKT. ÖSTRAHAMGATAN - DROTTNINGGATAN

VOLYMER, STRÅK, STRUKTUR OCH KONCEPT
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HYRESGÄSTFÖRDELNING

HYRESGÄSTFÖRDELNING

BUTIKSLOKALER
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6 ST + 1 KONTOR
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MÖJLIGHET TILL SPAAVDELNING

A A

AA

B

ENTRÉERKONCEPT

BEFINTLIGT

FÖRSLAG

SIKTLINJER ATRIUM

PLAN 9. RESTAURANG/ KONF/ SPA

NK-kvarterets översta våning 
med restaurang och konferens. 
Våningen har ett unikt grönskande 
taklandskap med fantastisk utsikt 
över stora delar av Göteborgs 
historiska centrum och västerhavet. 
Byggnadens form och gestaltning 
binder samman kvarteret med ett 
lugn och tydlighet. Gavlarnas runda 
form, dess indragna placering och 
de uppglasade fasaderna skapar en 
exklusiv och avskild plats, en liten 
park mitt i centrala Göteborg, 

Ett alternativ till konferens kan vara 
ett spa med, behandlingar, olika 
typer av bastur, yoga, meditation 
och återhämtning.  En helt egen 
värld för välbefi nnande med 
spektakulär utsikt. Plan 9 på NK- 
kvarterets topp kommer vara den 
plats alla vill vara på, ett måste att 
besöka att avnjuta, att uppleva. 

PLAN 8. TYPPLAN KONTOR

Nyttjande av befi ntliga hissar, 
trapphus, bärande struktur och 
ett centralt placerat toalettpaket 
skapar effektiva och fl exibla 
kontorsytor. Våningsplanen 
kan lätt delas upp mellan 1–4 
hyresgäster. Vid behov kan även 
kvarterets handelsplan göras om till 
kontorsplan med liknande indelning 
och förutsättningar. 

På och ombyggnad av fasaderna, 
med stora uppglasade ytor skapar 
ljusa och luftiga kontorsytor. Fasta 
arbetsplatser i fasad för bästa 
nyttjandet av dagsljus och utblickar. 
Touch down platser i anslutning 
till arbetsplatser och supportytor 
lite längre in i rummet. Kontoret 
erbjuder fantastiska utblickar och 
tillgång till ALLT vad NK- Kvarteret 
har att erbjuda. Historia. Ett tittskåp 
in i modevärlden, dekorerat med ett 
grafi skt NK liknande språk.

PLAN 5. TYPPLAN HANDEL/TORG

Till våningarna ovanför entréplan 
möjliggörs fl ödet vertikalt genom 
att den rymliga inomhusgården 
sträcker sig fl era mezzaniner upp 
och skapar tydliga siktlinjer vertikalt 
och horisontalt såväl som diagonalt. 

Planen är fl exibelt planerad 
att förenkla förvaltningen av 
en föränderlig handels- och 
kontorsnyttjande. Här fi nns yta 
för ett helt plan med potential 
för handel i torg alternativt 
fjorton butiksytor. Eller varför inte 
anpassningsbarheten i samspelet 
mellan handelsytor och upp till fyra 
kontorshyresgäster, på samma 
plan, som försörjs av den befi ntliga 
vertikala kommunikationen. 

Här ges en palett av mångsidighet 
för en lönsam förvaltning och 
formbarhet av en effektiv uthyrning 
i en föränderlig värld. Möjligheterna 
är oändliga och simplifi eringen över 
en variation av kommersiella ytor 
gör detta till ett NK för samtiden 
såväl som framtiden.

PLAN 2. ENTÉPLAN

Östra Hamngatan är porten mot 
Göteborg med NK:s öga mot 
världen. En fasad som förmedlar 
innovation och mod såväl som 
tradition i ståtligt skyltfönster som 
visar upp NK som det ikoniska 
varuhus det är. 

Kyrkogatan förstärker kontakten 
med gatulivet och gatuplan förses 
med en rad nya restauranger 
och caféer med uteserveringar. 
Här fi nns plats för mindre butiker 
såväl som mindre saluhall med 
en av NK:s nya gatuentréer som 
förstärker gatans karaktär.

Drottninggatan får en förlängning 
av stråket från andra kvarter 
genom att NK förser gatan med nya 
skyltfönster, butiksentréer samt en 
av NK:s nya gatuentréer. Innanför 
bjuds på nytänkande matupplevelse 
och varuhusets produkter. 

Fredsgatan har ett av innerstadens 
högsta fl öden under dagtid. Här 
vänder NK den utmaningen till sin 
fördel med att skapa ett naturligt 
ställe, i en reviderad och markerad 
entré

PLAN 9

PLAN 8

PLAN 5

Från alla gator som omger NK skapas access till 
hela varuhuset och dess hjärta. Ett öppet, ljust 

och spatiöst rum med ett tak av bildskärmar, som 
skapar upplevelser, ger platser, konst, installationer, 
stämningar och årstider. Ett NK som bjuder in och 

öppnar upp mot Göteborg och världen. 

B

B
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VERTIKAL KOMMUNIKATION OCH FLÖDEN

HISSAR FÖR HANDEL OCH 
PUBLIKA FLÖDEN

PLAN 9
RESTAURANG/ 
KONFERENS

PLAN 9
RESTAURANG/ 
KONFERENS/ SPA

TAKPLAN

PLAN 8
KONTOR

PLAN 8
KONTOR

PLAN 7
KONTOR

PLAN 7
KONTOR

PLAN 6
KONTOR/
TEKNIK

PLAN 6
KONTOR/TEKNIK

PLAN 5
HANDEL

PLAN 5
HANDEL

PLAN 4
HANDEL

PLAN 4
HANDEL

PLAN 3
HANDEL

PLAN 3
HANDEL

PLAN 2
HANDEL

PLAN 2
HANDEL

PLAN 1
HANDEL

FLÖDEN MELLAN BEFINTLIGA 
HISSAR OCH TRAPPHUS

FLÖDEN MELLAN NYA/ 
PÅKOPPLADE HISSAR/ TRAPPHUS

HISSAR

FLÖDEN 

HANDEL/ 
PUBLIKA FLÖDEN

VAROR KONTOR

HISSAR FÖR VAROR HISSAR FÖR 
KONTOR

UTRYMMNINGSTRAPPOR

TRAPPHUS

FLÖDEN 

UTRYMMNING

PERSPEKTIVSEKTION A-A

ÅRSRINGAR - NK- KVARTERET I GÖTEBORG

0

SKALA 1:300 METER

5 10 15

Taket är grönt, spännande, möjlig att kombinera 
inne och ute – och framför allt är den fl exibel. När 
förändringstakten är hög kan den anpassas och 

snabbt ställa om för möten, lanseringar, utställningar, 
scenkonst och mat & dryck. NK- Plan 9 är en perfekt 

oas för din egen grupp eller att upptäcka nytt 
tillsammans med andra.

HÅLLBARHET

SOCIAL HÅLLBARHET
Runt om kvarteret kommer fasaden 
ge gatan olika upplevelser. Ett 
upplyst och dekorerat skyltfönster, 
ett rörligt konstverk/projektion 
eller att man ser människor röra 
sig i byggnaden eller en entré som 
smälter samman byggnaden med 
gatan. Med ökade öppettider, mer 
aktivitet och evenemang, mer 
levande fasader kan NK-kvarteret 
bidra till sociala interaktioner, 
ökad trygghet och ett mer levande 
Fredsstan för alla de som rör sig i 
innerstan. 

NK huset får förutsättningar 
för ett större mer varierat 
innehåll vilket bidrar till 
arbetstillfällen inom service och 
upplevelser. Kontorsvåningarna 
gerbättre arbetsmiljöer för de 
kontorsarbetande och ger företag 
utrymme att växa. Tillgängligheten 
och arbetsmiljön för de nya 
kontoren förbättras med nya 
hissar och stora sammanhållna 
kontorsytor.

TAKYTAN
Nya möjligheter skapas på takytan. 
Stora gröna ytor som tar hand 
och regnvatten och skapar en 
biologisk mångfald mitt i staden. 
Detta kan utökas med bikupor och 
odlingar för restaurangen. Solceller 
kan göra delar av verksamheten 
självförsörjande på el.

EKONOMI OCH TEKNISKA SYSTEM

-Återbruk av material och befi ntliga 
strukturer i husen.
-Flexibilitet i planlösningar med 
pelarstruktur.
-Återvinning med hjälp av ny teknik i 
hela byggnaden.
-Trapphus och hissar i befi ntliga 
positioner, rulltrappor återanvänds.
-Flexibilitet i planlösningar 
med pelarstruktur där olika 
verksamheter som kan växa eller 
minska i yta eller helt byta mot 
andra. 
-Minimalt underhåll med 
fasadmaterial som är 
underhållsfria.
-Logistik där trä kan vara viktigt vad 
gäller transporter och tidplan.
-Naturlig ventilation kan vara 
ett alternativ i delar av de övre 
våningsplanen.
-Nya teknikytor ovan varuhuset med 
extra hög takhöjd försörjer hela 
byggnaden.



SAMMANSTÄLLNING AV YTOR BTA OCH LOA

PLAN 1 
HANDEL

PLAN 2 
HANDEL

PLAN 3 
HANDEL

PLAN 4 
HANDEL

PLAN 5 
HANDEL

PLAN 6 
KONTOR

PLAN 7 
KONTOR

PLAN 8
KONTOR

PLAN 9

BEFINTLIGT FÖRSLAG

TOTAL BTA ADDERAT: 4570 m2 

TOTAL BTA HANDEL:                             
17 610m2 

TOTAL LOA HANDEL:                      
11 380 m2 

TOTAL BTA KONTOR:                    
10 690 m2 

TOTAL LOA KONTOR: 
9 300 m2 

TOTAL BTA RESTAURANG/ 
KONFERENS: 1450 m2      

TOTAL LOA RESTAURANG/ 
KONFERENS: 1290 m2      

TOTAL LOA ADDERAT: 4250 m2 
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UTSLÄPP BYGGSKEDE
inkl. tillverkning av
byggdelar och material,
transport och uppförande
av byggnad

Utsläpp från trästomme

KOLLAGRING I STOMME
AV LIM- OCH KL-TRÄ

När träd växer binds kol
från koldioxid i trädets
stam. Om denna sågas till
virke och används som
byggmaterial så hinner
oftast inte kolet komma ut i
atmosfären igen innan en
ny skog vuxit upp på
platsen för trädet

UTSLÄPP ANVÄNDNINGS-
OCH SLUTSKEDE

Driftsenergi
(till största del fossil fjärrvärme)

Underhåll reparation och rivning

INSATSER SOM
FÖREBYGGER UTSLÄPP OCH
KAN MÖJLIGGÖRA
KLIMATNEUTRALITET

-Minska utsläpp från byggdelar
-Energieffektiv byggnad
-Effektiva system
-Lokal energiproduktion
(solceller)
-Avtala fossilfri el och fjärrvärme

+

-

50 år0 år

Utsläpp från övriga byggdelar
(stål, glas, isolering, skivot etc.)

KOLLAGRING I STOMME AV 
LIM- OCH KL-TRÄ

 När träd växer binds kol från koldioxid i 
trädets stam. Om denna sågas till virke 
och används som byggmaterial så hinner 
oftast inte kolet komma ut i atmosfären 
igen innan en ny skog vuxit upp på 
platsen för trädet

INSATSER SOM FÖREBYGGER 
UTSLÄPP OCH KAN MÖJLIGGÖRA 
KLIMATNEUTRALITET

 -Minska utsläpp från byggdelar 
-Energieffektiv byggnad -Effektiva system 
-Lokal energiproduktion (solceller) -Avtala 
fossilfri el och fjärrvärme

UTSLÄPP ANVÄNDNINGS OCH 
SLUTSKEDE

Driftenergi (till största del 
fossil fjärrvärme)

Underhåll reparation och 
rivning

UTSLÄPP BYGGSKEDE
inkl. tillverkning av byggdelar och 
material, transport och uppförande 
av byggnad.
Utsläpp från trästomme

Utsläpp från övriga byggdelar 
(stål, glas, isolering, skivor etc.)

Till höger visas princip och antagande 
om klimatutsläpp/kollagring för 
påbyggnad av NK- kvarteret. Varje 
fyrkant mostsvarar ca 100 ton  
koldioxidekvivalenter (CO2e)

KLIMATNEUTRALT I BYGGSKEDET

Vi uppskattar mängden trä i de 
tillbyggda delarna till 2000 m3 
som binder biogent kol. Detta 
motsvarar ca 1000 ton CO2e vilket 
innebär att mängden lagrat kol 
gör påbyggnaden på NK kvarteret 
klimatneutralt i byggskedet.
Klimatneutralt byggprojekt i 
driftsfasen

Om man bara ser på byggfasen så 
är huset klimatneutralt men om 
man räknar med att det tar mer 
än 50 år för träden att växa upp 
så känns det självklart att även ta 
med utsläpp för byggnadens drift, 
uppskattat ca 1000 ton koldioxid.

Med en energieffektiv byggnad, 
solceller på taket, grönt elavtal 
samt fjärrvärme som inte kommer 
från plast-/sopförbränning så kan 
denna post minskas drastiskt. 
Genom att välja byggdelar och 
material som är återbrukade eller 
har låga utsläpp från sin produktion 
kan man sänka ytterligare 
och förhoppningsvis uppnå 
klimatneutralitet.

PLAN 9.  RESTAURANG/ KONFERENS/ SPA




