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Går det att bygga ett Tripel Zero Höghus i Sverige? 

Då energiförbrukningen i världen hela tiden ökar så är det tid att få till en förändring. Byggbranschen står 
ensam för 35 procent av världens energi förbrukning och koldioxidutsläpp, och 50 procent av det avfall som 
produceras i Nordamerika och Europa.

Som arkitekt kan man vara med och påverka denna energiförbrukning och det är genom att bygga 
miljösmarta hus/byggnader. Jag tror att tiden är inne för Stockholm och Sverige att få världens första 
3pelZero höghus.

Sverige skall leda utvecklingen av miljösmarta hus/byggnader! 

Jag vill med mitt ex-jobb få en bättre förståelse hur man kan integrera miljö smarta lösningar i byggnader 
för att få fram mer energieffektiva hus. Detta är framtiden inom arkitektur tror jag. 
Jag vill efter exjobbet kunna använda mig av mina kunskaper och sprida dem vidare i den miljön jag 
Kommer hamna i efter min examen. 

Det krävs att fler arkitekter och branschfolk börjar bry sig om detta ämne på riktigt. Har som ambition att 
räkna ut hur mycket energi huset kommer att förbruka för att anpassa energi systemen. 
Hur många solceller man behöver tex. 

När ex-jobbet är färdigt planerar jag att skicka ut det till de större dagstidningarna i Sverige. För att visa på 
att det faktiskt går att bygga spännande hus med miljöfokus i Sverige. Vill också ta upp frågan hur man kan 
börja intrigera nya byggnader i en ”gammal” stad mitt i kärnan av Stockholm, och varför jag tror att det kom-
mer gynna alla. När jag säger nya byggnader menar jag hus som är intressanta, som vågar. 

Sen också hur man kan börja förtäta Stockholms innerstad. Priserna idag för boende och kontorshyra är 
idag dyrare än någonsin. Stockholm måste börja växa i centrum också, inte bara utåt. Genom att växa mer 
i centrum av staden så bidrar man till att människor inte behöver skaffa tex en bil för att ta sig till jobbet. 
Om man både bor och jobbar i Stockholms innerstad. Detta är en mycket viktig faktor för att minska CO2 
utsläppen. 

Studerade 1 termin i Chicago och där har man verkligen att skapa en mix av nya och gamla byggnader i ett 
dynamiskt samspel. Där är man inte heller rädd att bygga på höjden. Jag menar inte att Stockholm ska bli 
Chicago utan att man inte ska vara rädd att se nya möjligheter för våran stad.



Triple Zero® is a standard developed by Werner Sobek to define the demands a building must fulfil to 
satisfy aspirations regarding environmental sustainability. 

The name Triple Zero® is protected by trademark law. R128 is a good example of a building fulfilling Triple 
Zero® standards.

Werner Sobek

Tripel Zero?
Vad är

Zero Energy Building 

The building requires no (ZERO) energy. The energy generated from regenerative sources on and in the 
building or the immediate piece of property upon which the building stands is at least equal to the entire 
primary energy requirements of the building for heating, cooling, hot water, auxiliary power and power for 
all typical domestic applications.
 
Zero Emission Building

The building produces no (ZERO) CO2 emissions. The reference value is the total primary energy demand, 
which is then converted to CO2 emissions. No burning processes are permitted in the building or on the 
property.
 

Zero Waste Building

No waste (ZERO) is produced when the building is being converted or deconstructed. At the end of their life 
cycle all building elements can be fully recycled without any components needing to be burnt or sent to a 
disposal site. The plot of land can be returned to nature without any fear of contamination or residual waste.



Första Tripel zero huset som byggdes. Werner Sobek privata villa i Stuttgart, Tyskland



Metod

För mig är det viktigt att tidigt i processen sätta konceptet för byggnaden. Till konceptet kommer jag hämta 
inspiration från platsen jag väljer samt historiska referenser på hur man kan ta till vara på naturens krafter. 
Konceptet präglas av vilka tekniska system jag kommer använda mig av. 

Byggnaden ska fungera som en informations plats för miljö och ett hållbartbyggande/samhälle så därför 
måste den vara utformad så att den väcker debatt och reaktioner kring ämnet. Ett mål jag har med
 byggnaden är att man tydligt ska kunna se minst ett av de tekniska systemen byggnaden ändvänder sig av 
för att försörja sig.

Detta för att kunna komma in på djupet av hur olika lösningar skall få byggnaden att fungera. I början av 
arbetet kommer jag titta närmare på 3 olika platser i Stockholm för att se vilken av dessa platser lämpar sig 
bäst.

Faktorer som kommer spela in kommer vara solförhållanden, vind, närhet till vatten. Byggnaden måste vara 
placerad nära kollektivtrafik. Sen kommer platsens läge för att synas spela in (hur många som rör sig på 
platsen under 1 dygn). Man ska tydligt kunna se och läsa sig till hur byggnaden fungerar.
 

Byggnaden kommer att behöva anpassa sig efter olika parametrar som solen, vind och vatten för att kunna 
samla in energi. Detta gör att processen till att komma fram till själva designen av byggnaden kommer 
kräva att man testar många olika lösningar. 



Metod

Ex hur energiförsörjningen går till, om det är solpaneler eller vind osv osv. Byggnaden kommer troligtvis 
bestå av en stomme som är omsluten av ett ’’smart skin’’ Genom att studerar redan byggda referenser. 

Både när det gäller Konstruktion och tekniska lösningar. Starta arbeta med att samla information om ämnet. 
Föreläsningar på youtube och universitets egna hemsidor, litteratur, artiklar om ämnet. Ska ta kontakt med 
Werner Sobek och berätta att jag håller på med undersökningar om 3pelzero. Få Werner Sobek honom att 
lämna ut mer detaljerad information om ämnet.

Mycket av arbetet kommer gå åt att studera materials olika hållbarhet i miljösynpunkt då alla material som 
finns i huset måste vara återvinningsbara på något sätt. Även hur system för att samla energi till byggnaden 
fungerar, för att komma fram till en lösning på en byggnad som är själv försörjande när det gäller energi

Byggnaden kommer troligtvis vara omsluten av ett ‘‘smart skin’’ som kommer bidra till energi insamlingen 
och skydda mot värme och kyla. I arbetet med att ta fram en sådan fasad kommer det krävas att man testar 
och analyserar många olika varianter av fasadsystem.



Miljöstrategier 

2

ENVIRONMENTAL STRATEGY

WATER QUALITY
Rainwater harvesting
Grey water recycling

RENEWABLE ENERGY
Integrated Photovoltaic panels
Combined heating and power unit  

 linked to fuel cell
Fuel cell, driven on on-site generated   

 bio-gas

BIO DIVERSITY
Rooftop garden solarium
Sedum green roof

CRADLE-TO-CRADLE
Use of local materials
Use of recycled materials 

BUILDING ENVELOPE
Adding  a second skin to existing building
High thermo performance facade
Improved Air tightness
Solar shading system
Ventilated double facade

INDOOR CLIMATE CONTROL
Zoning the indoor areas for individual  

 climate control
Use of natural ventilation

BUILDING ELEMENTS
Eco-friendly insulation
Recycled waste material
Use of recycled aggregate within  

 concrete frame

DAYLIGHT UTILIZATION
Excellent daylighting, reducing the  

 use of artificial lighting systems
Assisted daylight penetration

Klimatskalet
Hög termo prestanda fasad
Förbättrad Lufttäthet
Solskyddssystem
Ventilerad dubbel fasad

byggelement
Miljövänlig isolering
Återvunnet material
Användning av återvunnet aggregat inom 
betongstomme

Inomhusklimatet
Zonindelning inomhus för individuell klimatkontroll
Användning av naturlig ventilation

Dagsljus användning
Utmärkt dagsljus, minska användningen av 
artificiella belysningssystem.
Assisterad dagsljus inträngning

cradletocradle
Användning av lokala material
Användning av återvunnet material

Vatten kvaliteten
regnvatten
Grå vattenåtervinning

Biologisk mångfald
Rooftop trädgård 
Sedum-gröna tak

Förnyelsebar energi
Inbyggda solcellspaneler
Vind turbiner
Vatten till kylning



Referenser-Listan ska hållas levande under projektekts gång

Kungsbrohuset-Stockholm-Strategisk Arkitektur

Kungsbrohuset får en stor del av sin värme från Stockholms 
centralstation genom att skicka varmluft från centralstationen 
till Kungsbrohuset. Värmen kommer från alla människor som 
vandrar runt inne på centralen.

GSW huvudkontor-Berlin-Sauerbruch Hutton

I detta exempel så kommer jag titta närmare och låta mig 
inspireras hur den naturliga ventilationen fungerar.



Referenser-Listan ska hållas levande under projektekts gång

Solar Powered Stadium-aiwan-Toyo Ito

Ett projekt som verkligen lyckats att intrigera solceller på ett bra 
och snyggt sätt. Kommer främst undersöka själva 
konstruktionen och hur solcellerna sitter fast på 
stålkonstruktionen.

Solar Power Park-Arizona-Adam Hammarstrand

Eget projekt där jag jobbat med Grasshopper för att få till en 
snygg design som är kombinerad med solcellstekniken.



Referenser-Listan ska hållas levande under projektekts gång

Historiska system för att kyla byggader. 
Klassiskt vind torn

Verkligen gå in på djupet hur man gjorde innan 
modern AC. Hur man designar på ett smart sätt 
utan att behöva använda sig av elektriska 
styrsystem för alla energikällor.

Solar power tower-Adam Hammarstrand

Eget projekt, där jag jobbat med soltorns principen. Kanske går att intrigera 
denna teknik i huset?



STRAWSCRAPER-Stockholm-Belatchew Arkitekter

Ett intressant projekt som använder sig av en teknik som kan 
komma att bli intessant för mig.

Piezoelektriska egenskaper kan omvandla rörelse till elektrisk 
energi. Piezoelektricitet uppstår när vissa kristallers deformation 
omvandlas till 
elektricitet. Tekniken har fördelar jämfört med 
traditionella vindturbiner då den är tyst och inte stör djur- och 
fågellivet. Den fungerar vid låga 
vindhanstigheter eftersom det räcker med lätt bris för att få 
stråna att börja vaja och generera energi

Eco Cybernetic City-Orlando De Urrutia

Spännande projekt som har intregerat vindturbiner i ett höghus.



Byggnaden

Byggnaden kommer troligtvis vara omsluten av ett ‘‘smart 
skin’’ som kommer bidra till energi insamlingen och 
skydda mot värme och kyla. I arbetet med att ta fram en 
sådan fasad kommer det krävas att man testar och ana-
lyserar många olika varianter av fasadsystem.

Byggnaden ska visa på vilket sätt den fungerar så att 
människor runt om i staden förstår den 
(tex försörjnings systemen, solpaneler ect). Detta med att 
göra så att allmänheten kan se minst ett av 
systemen som byggnaden använder sig av för att försörja 
sig. 

Jag tror tex att det inte är många personer i 
Stockholms stad som vet att Kungsbrohuset är ett av 
Europas miljö smartaste hus. 
I starten av arbetet ska jag göra en undersökning an-
gående vetskapen om vilka hus i Stockholm som är 
miljösmarta. Man måste få med sig allmänheten och öka 
kunskapen hos gemene man för att lyckas.

Byggnaden ska både fungera som en informations pelare 
för miljön, och de människor som bor och arbetar i den. 
Även de som bara passerar huset ska tydligt se hur 
byggnaden sparar energi/ använder energi. Jag vill att 
byggnaden ska provocera och skapa debatt, både om 
miljösmarta hus och om stadsbilden. 

Känslan man har som snart nybliven arkitekt är att 
allmänheten och de flesta politiker är negativt 
inställda till nyskapande design och uttryck i staden. 

Min personliga åsikt är att en stad kommer fungera bäst 
om det finns en god mix av gammalt och nytt visuellt. Så 
inte alla nya hus byggs i med putsade fasader.

!ENVIRONMENT

TECHNICAL SOLUTIONS LIFESTYLE CHANGES

KAROLINSKA SJUKHUSET
SUPER-DENSE
SITE SPECIFIC



Som jag nämnt tidigare så kommer jag att starta mitt projekt med att analysera 3 platser runt om i 
Stockholm. Platserna kommer att rangordnas efter hur många poäng de får. Jag kommer utgå från samma 
poängsystem som BREEM använder sig av plus några egna parametrar. 

Parametrar som kommer spela in är solförhållandet, vind, närhet till vatten. Hur nära 
platsen har till kollektivtrafik. Sen kommer platsens läge för att synas spela in (hur många som rör sig på 
platsen under 1 dygn). Praktisk möjlighet att bygga ett projekt på platsen.

Tomter

Karl Staaffs Park:

Karl Staaffs park är en park på Norrmalm i centrala Stockholm belägen vid korsningen Birger Jarlsgatan 
och Regeringsgatan. Platsen där torget och Eriksbergsplan på andra sidan Birger Jarlsgatan ligger var 
tidigare känt som Träsktorget där skampålen för offentliga bestraffningar en tid var placerad.

Den lilla parken hade ursprungligen (från 1925) namnet Spårvägsparken efter en på platsen belägen 
avlösningskiosk för spårvagnspersonal och AB Stockholms Spårvägars huvudkontor i närheten.
På 1940-talet uppsattes en porträttbyst av politikern Karl Staaff, vilket föranledde byte till det nuvarande 
namnet år 1980. 

Granitbysten som utförts av Carl Eldh 1921 stod ursprungligen i en plantering på Sveavägen utanför Adolf 
Fredriks kyrka men flyttades vid gatans omdaning.
Våren 2013 fattades beslutet att parken skall bebyggas med bostäder, då Stockholms stad sålde en 
markanvisning för 171 miljoner kronor. 

Plats nr.1
Karl Staaffs Park, Stockholm 



Gärdet:

Gärdet, officiellt Ladugårdsgärdet är en stadsdel i Stockholms innerstad. Stadsdelen ligger öster om och 
nordost om Östermalm. Gränsen mot Östermalm utgörs av Valhallavägen samt i en linje norr om Filmhuset 
och vidare öster om kvarteret Kompaniet vid Gärdesgatan. 
Lidingövägen bildar gräns mot Norra Djurgården och Hjorthagen. Gränsens mot Djurgården går i 
Djurgårdsbrunnsviken och Djurgårdsbrunnskanalen. Den består dels av ett tättbebyggt område, dels av ett 
stort huvudsakligen gräsbevuxet område med inslag av skog som är en del av Nationalstadsparken. 

Stadsdelen bildades 1926 genom en delning av stadsdelen Östermalm. Inom stadsdelen finns ett flertal 
offentliga byggnader och institutioner, bland annat Kaknästornet, Kungliga Musikhögskolan, Sjöhistoriska 
museet, Tekniska Museet, Etnografiska museet, Försvarets materielverk, Svenska Filminstitutet, 
Överbefälhavaren, Krigsarkivet, Svea livgarde och Försvarshögskolan, Frihamnen, Värtahamnen med flera.

Plats nr.2
Gärdet, Stockholm 



Norra Djurgårdstaden:

Gärdet, officiellt Ladugårdsgärdet är en stadsdel i Stockholms innerstad. Stadsdelen ligger öster om och 
nordost om Östermalm. Gränsen mot Östermalm utgörs av Valhallavägen samt i en linje norr om Filmhuset 
och vidare öster om kvarteret Kompaniet vid Gärdesgatan. 
Lidingövägen bildar gräns mot Norra Djurgården och Hjorthagen. Gränsens mot Djurgården går i 
Djurgårdsbrunnsviken och Djurgårdsbrunnskanalen. Den består dels av ett tättbebyggt område, dels av ett 
stort huvudsakligen gräsbevuxet område med inslag av skog som är en del av Nationalstadsparken. 

Stadsdelen bildades 1926 genom en delning av stadsdelen Östermalm. Inom stadsdelen finns ett flertal 
offentliga byggnader och institutioner, bland annat Kaknästornet, Kungliga Musikhögskolan, Sjöhistoriska 
museet, Tekniska Museet, Etnografiska museet, Försvarets materielverk, Svenska Filminstitutet, 
Överbefälhavaren, Krigsarkivet, Svea livgarde och Försvarshögskolan, Frihamnen, Värtahamnen med flera.

Plats nr.3
Norra Djurgårdstaden, Stockholm 



Program

Vilken typ av program passar sig för världens första 3pelzero skyskrapa/Höghus?

Jag tror att man verkligen måste leta efter en viss typ av människor/företag som är villiga att gå i bräschen 
för miljön om det ska bli möjligt att bygga dessa typer av hus i Sverige. Dessa människor/företag ska vara 
villiga att göra vissa uppoffringar för att kunna bo i det mest miljösmarta huset i Sverige. 

Som tex att man inte ska kunna äga ett fordon som inte går på ett förnyelsebart bränsle, det kommer 
krävas att man är beredd att ändra sina levnadsvanor för att uppnå målen. 
Vad de får i gengäld är ju, förutom att de direkt bidrar till en bättre miljö genom att bo/arbeta i huset är att 
dessa personer blir ambassadörer för miljösmarta hus och kan sprida ordet vidare. 
Dem får ju också bo/arbeta i en byggnad som är anpassad för ett leverne som tillhör framtiden.

Jag kommer att arbeta för att hitta X antal företag som skulle kunna tänka sig att sitta i världens miljö 
smartaste höghus. Också hur mycket dem skulle vara villiga att spendera på huset. Jag har valt att försöka 
hitta dessa företag i läkemedelsindustrin. 

Denna industri bara växer och växer, både när det gäller forskning och försäljning. Sverige är och vill vara 
världsledande inom denna bransch och som företag måste man profilera sig på bästa sätt om man vill 
locka hit de bästa forskarna och företagen. Och vad kan vara bättre än världens miljö smartaste höghus.

Genom att kombinera olika typer av program så kan man använda lokalerna på ett mer effektivt sätt, 
Samsas om de ytor som finns.

Program förslag:

Programmet kommer att utredas vilket som passar bäst

Kontor för läkemedelsföretag

Bostäder för forskare och deras familjer

Bostäder för miljömedvetna människor 

Bostäder för studenter
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HÄNGNING AV PROJEKTET

September

v36 37 38 39

Oktober

42 43 44

November

45 46 47 48

December

49 50 51 52

Januari

1 2 3

41
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