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P
latsens förutsättningar

Tomtens läge

Busshållplats/t-banestation

Viktig utblick, siktlinje 

Befintlig koppling

Önskad framtida koppling

Föreslagets tomt

Flygvy innan utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. 
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Vyer och kopplingar

1 Artemisgatan mot norr. 1 Artemisgatanmot norr 1 Artemisgatanmot norr

2. Utblick från tomten mot idrottsplatsen, gasklockan och  Norra Djurgårdsstaden

4. Siktlinjer mot söder och norr från bostadsgård, sk 
Hubertusparken

3. Kommande projekt utmed Gasverksvägen, vid Rådjurstigens slut
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Områdesanalys

8

5

Smalhus kv Gillet. Tegelfasad, vita par-
tier och svarta smidesdetaljer. Grönklas-

20-talsbebyggelse med putsfasad och 
grå stensockel

Bobergs karakteristiska gasklockor.

Typiskt putsat smalhus, regelbunden föns-
tersättning, nätt takfot och sockelvåning.

Området Abessinien, blåklassat. Smal-
hus med putsfasad, smidesdetaljer.

Kv Rävsaxen närmast tänkt tomt.
Smalhus med tegelfasad

Småskalig, levande verksamhet i centrum

Hjorthagshallen med omgivning, varie-
rade uttryck vid Gasverksvägen

”Smalhusstaden kännetecknades av öppna stadsplanemönster 
med friliggande paralellt ställda byggander med väl studerade 
inbördes avstånd för att skapa så goda ljusförhållanden som 
möjligt. De enskilda byggnaderna placerades ofta med små vin-
kelförskjutningar mellan gatan och hus vilket skapade variation i 
gaturummen.”      Ur Stockholms byggnadsordning

Bergsvåg, nytillskott av bostäder/för-
skola vid Älvkarlövägen, Hjorthagen

Omgivande bebyggelse är bostäder, lameller i tre våningar 
med takfotshöjd +11  samt i kuperade lägen  en våningshög 
sockel. 
Längs Artemisgatan ligger merparten av Hjorthagens 
service som livsmedelsbutik, livaktigt medborgarhus, 
biblioteksfilial, post, ett antal serveringar samt T-bana/
busshållplats. 
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Pågående  och kommande projekt i området

Kulturhistoriska värden i Hjorthagen - ur 
Fördjupat program för Hjorthagen 2008.

Grön spridningskorridor  - ur MBK för För-
djupat program för Hjorthagen 2008.

Hjorthagskransen - grönområde mellan 
Hjorthagen Norra Djurgårdsstan. Viss möjlig 
varsam förtätning och nya kopplingar.

57

RIKSINTRESSEN

MB 3.6 Kulturmiljö, Stockholm
innerstad och Djurgården. Särskilda 
miljöer, Abessinien och Gasverket. 

BYGGNADSMINNEN
Statligt byggnadsminne 

NATIONALSTADSPARKEN

Mycket lång historisk kontinuitet 
i markanvändningen

Mellan ca 1950 - 2005 industri-
område. I dag återställd öppen 
betesmark. 

MB 4.7 Nationalstadsparken

Byggnad vars kulturhistoriska 
värde motsvarar fordringarna 
för byggnadsminne i kultur-
minneslagen

Byggnad som är särskilt 
värdefull från historisk, kultur-
historisk, miljömässig eller 
konstnärlig synvinkel 

Byggnad av positiv betydelse 
för stadsbilden och / eller av 
visst kulturhistoriskt värde 

Avgränsning programområde

Karta över kulturhistoriska värden i Hjorthagen med omnejd
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Nybyggnation och tidsdjup
En nybyggnad utmed Hjorthagparken vid Artmeisgatan, kan 
utgöra en forsättning av smalhusstadens skala och struktur. 
Samtidigt bör den liksom övriga nyligen tillkommna byggander 
närmast Hjorthagen, vara ett tydligt tillskott från sin tid som 
försätter årsringarna av bebyggelse i området, ett så kallat 
tidsdjup. 

Illustration, ur fördjupat planprogram för Hjorthagen 2008

Det finns också stor potential att förbättra fysiska och visuella 
sambandet mellan Hjorthagen och den nya bebyggelsen i 
Norra Djurgårdsstaden.
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Natur och mikroklimat

Hjorthagsparken vid Artemisvägen
Enligt MBK från 2008 och de dialoger som utförts med de 
boende är området ensvårtillgänglig  men uppskattad utflykts-
plats. Som park är den igenvuxen med barriärer i form av åsar 
och dalar, stenpartier och stängsel. På vissa platser erbjuds 
dock en uppskattad utsikt över djurgården.  
Förskolor går hit och leker, men barnen ger också uttryck för 
att platsen upplevs som otrygg. Området upplevs idag  som 
igenväxt och svårtillgängligt och går inte att se från gatan.

Området är utmärkt som en viktig biotop och spridningskorri-
dor. Det går troligen att bebygga skogsområdetss utkanter och 
göra detta gröna parti mer tillgänglgt med belysta gångvägar 
och bänkar samtidigt som man sparar den känsliga ekbacken, 
som huvudsakligen ligger den nordvästra delen. 

Solförhållanden, skuggning
Platsen precis norr om Artemisvägen är den planare delen av  
paken. Bebyggelse här skulle inte skugga annan verksamhet 
och en högt belägen plats som denna kan erbjuda både en solig 
går och bostadsrum skuggade av träd.

Buller
Tomten är väl skyddad från trafikbuller och annat som kan 
verka störande på bostadsbebyggelse. Endast få meter utmed 
Gasverksvägen och Rådjursstigen kan överstiga toleransnivåer.

Verksamheter
I bostadshusen närmast tomten finns en förskola, med skolgård i 
kvaretets innergård . Ett nytt parkeringsgarage planeras vid gha-
sverksvägen, med uppgång nära tänkt tomt. Närmast Gasverks-
vägen finns skola, förskola och idrottsrelaterade byggander.
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P
latsens förutsättningarPlatser med kala klippor och mindre växtlighet är fina utsiktplatser mot Norra Djurgårdsstadens nya bebyggelse 

Växtligheten i parken samlas i sänkor. Parken är delvis svårtillgänglig på grund av klippblock och sly men även stängsel.

Artemisgatan västerut. Tomt till höger i bild
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• På smalhusstadens villkor 
 I skala, struktur, placering och siktlinjer. Bygg på åsarna, bevara grönkaraktären. 
 Lameller i tre våningar, taklanskap under trätopparna

• Hjorthagens nya årsring
 Hjorthagskransens nya tillskott ger ytterligare tidsdjup i stadsbilden.

• Brygga mellan Norra djurgårsstaden och Hjorthagen.
 Verksamhet och gestaltade uterum som bidrar till koppling mellan Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen.

• Bevara och tillgängligöra Hjorthagsparken
 Ekbacken som grönkil med belysta gångbanor och utsiktplatser med bänkar. Utveckla och stärka stråk. 

• Hela livet i Hjorthagen
 Att kunna leva hela livet i bostadsområdet, att alla åldrar får se och synas. 
 En del av service och verksamheter utmed Artemisvägen.

• En bostad med god vård 
 Att bo och besöka ett tivsamt bostadshus som också är en välfunderande arbetsplats.

• Utveckla och bygga för långsiktighet.

Om vårdboenden och äldres behov
Boendeplan 2021 beskriver ett behov av ca 90 nya vårdplatser i 
och med utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. 
Stockholms byggnadsordning beskriver att ny bebyggelse i 
smalhusstad skall kunna bidra till ökat småskaligt serviceun-
derlag och trygghet. 

Ambitionen med ett vårdboende på denna plats, är att erbjuda 
ett boende som är så mycket som möjglgt ett hem, för de som 
inte kan bo kvar hemma. Det innebär också att anhöriga som 
kommer på besök, eller boende i stadsdelen, skall uppleva 
att byggnaden är mer av en bostad än en institution - innifrån 
och utifrån.  Trygghet och möjlighet till gemenskap är viktigt i 
utformningen av den inre och yttre miljön, samt att möjlighe-
terna till ett så självständigt liv som möjligt stöds. I synnerhet 
för en stillasittande person är det mycket värt att kunna iaktta 
aktivitet på gatan och skiftningarna i naturen. Läget nära och 
under trädtopparna bidrar med skugga och liv.

En kvalitet med läget är närheten till skola och idrottssplatsen, 
aktiviteter de boende inte deltar i men kan ta del av det liv som 
uppstår i rörelsen kring aktiviteterna. Omvänt är ett äldrebo-
ende alltid vaket och belyst och kan bidra till upplevd närvaro 
och trygghet för de som passerar, kanske till och med ett besök 
i de boendes trädgård med upplevelser för alla sinnen.

Ledord
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Vy mot norr över Hjorthagen mot Norra Djurgårdsstaden. Förslaget inordnar sig i strukturen inom de långa nordsysliga gatusträck-
ningarna utmed åsen och  L-formade lameller som bildar gårdar.
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Förslag
 H

jorthagskransen
Situationsplan

Situationsplan, skala 1:1000 (A4) 
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 H

jorthagskransen
Placering och programmering på tomten

En svårtillgänglig men välanvänd stig finns idag mellan Arte-
misvägen Gasverksvägen närmast idrottshallen. En belyst 
gång- och cykelbanan med sittplatser skulle kunna bidra till 
starkare koppling mellan kvarteren i Norra Djurgårdsstaden 
och Hjorthagen

Vy från nästa bersås väster om Hjorthagens IP, Ahlsellvägen. Förslaget inordnar sig under  rådande byggandshöjd och trädtopparna

Ökad tryghet med belysta GCbanor mellan bostadsområden

Förslaget sett från idrottshallen, genom ekbacken upp mot Artemisvägen. Idé om en bättre koppling genom parken
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jorthagskransen
Vyer

Flygvy mot sydöst 

Artemisgatan mot norr. Vårdboendets gavel inordnar sig i samma linje som fasaderna utmed gatan. (Med ryggen mot P-hus uppgång)
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Vyer

Flygvy utmed Rådjursstigen och Artemisgatan mot söder. 
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 H

jorthagskransen
Exteriör gestaltning - fasader

Förslaget förhåller sig till områdets i skala, höjd,  regelbundna 
fönstersätting, takvinklar och smala gavelmotiv. Med genom-
gående naturliga material förhåller det sig också till sin plats 
invid parken. En ljusgrå panel harmonierar med parken och 
områdets bleka pasteller. 

Fasadpanel: Stående ljusgrå panel av jämn bredd, furu eller ceder.
Sockelvåning: Våningshöga väggelement i ljus slät betong. 
Partier: Aluminiumklädda träfönster, entrépartier av trä. 
Taktäckning: Solceller+ plåt/papp  mot sydöst. I övrigt sedum.
Stuprör och plåtdetaljer: Aluminiumfärgad plåt

Fransk balkong i lägenheterna och partier  till golv i gemensamma utrymmen ger kontakt med gatuliv och natur för de som sitter eller ligger

Värmebehandlad soobehandlat trä ger en ljusgrå nyans på fasaden som är hållbar och enkel att underhålla.
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jorthagskransen
Exteriör gestaltning  - mark och trädgård

Runt huset planeras landskapet huvudsaklingen i tre zoner. 
Angöring och planterad förgårdsmark mot Artemisvägen, 
Sinnenas trädgård för umgänge och rekreation i sydväst och 
naturmark i nordöst. 

Invid byggnadens nordöstra fasad: marktäckare och gångväg. Mindre uteplatser och balkonger med utblickar mot parken.

Trädgård för alla sinnen i sydväst. möjlighet till rekreation, odling och möten. 

Mot Artemisvägen förgårdsmark och växtlighet, ger fina utblickar med visst avstånd för bostäder i markplan
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Förslag
 H

jorthagskransen
Projektets idé och hållbarhet

TEMA HÅLLBARHETSASPEKTER KOMMENTAR

MILJÖ- 
CERTIFIERING

Miljöbyggnad  
Ange nivå.

Svanen FEBY  
Ange nivå.

BREEAM SE  
Ange nivå.

LEED  
Ange nivå.

Citylab BREEAM  
Communities

KLIMAT-
ANPASSNING

Placering 
Förutsättningar och 
risker. Avstånd från 
översvämningszoner. 
Strandskydd.

Dagens lokala 
förhållanden
Sol, skugga, dagsljus, 
vind, vatten (regn). 
Temperatur. 

Framtida lokala            
klimatscenarier
Sol, skugga, dagsljus, 
vind, vatten (regn). 
Temperatur. 

Topografi 
Markförutsättningar 
och höjd från grund-
vattennivån.

ENERGI

Energianvändning 
Ange krav, kWh/m2.

Energiproduktion  
Ange krav, kWh/m2.

Energiproduktion:
Sol (BIPV), utanpå- 
liggande solceller, 
solceller+solskydd. 
Vind.

Värmeförsörjning  
& kylning
Solfångare, berg-
värme, fjärrvärme, 
bioenergipanna etc.

Energilagring
El: batterier 
Värme: jordlagring 
(borrhåll).

Mätning +  
information till 
användaren

Återanvändning  
av energi
Från luft (FTX) XX%
och avloppsvatten.

ENERGISMART 
DESIGN

Form
Kompakt byggnads-
form utan köld- 
bryggor. 

Dagsljus 
Optimering av 
fönsterytor, dags- 
ljusberäkningar, 
solstudier etc.

Solskydd
Integrerad och 
optimerad i gestalt-
ningen från tidigt 
skede.

Design med  
passiva åtgärder   
Värmelagring i 
väggar, grönska för 
skuggning etc.

Uppvärmning
Centraliserat eller  
decentraliserat 
system.

Kylning 
Centraliserad, 
naturlig ventilation, 
kombination av 
lösningar.

MATERIAL

Materialval med 
godkänd klassning   
Miljödatabaser (även 
emissioner).

Minskad material- 
användning  
Under byggskedet 
och totalt. Modulärt 
byggande, prefab.

Livscykel- 
perspektiv
Materialval med låg 
miljöpåverkan under 
hela livscykeln.

Lokalproducerat 
material 
Anpassat till lokalt 
klimat, mindre trans-
portutsläpp.

Bygga cirkulärt  
Materialval med 
kretslopptänk, 
Demontera/åter- 
använda produkter.

Gestaltning 
Fasad och kon-
struktion. Taktilitet, 
estetik, kvalitet, 
opacitet.

Underhållsbehov 
och enkel  
reparerbarhet

AVFALL

Minimera bygg- 
avfall 
Med hjälp av smart 
planering och  
projektering.

Källsortering, kom-
posterbar fraktion 
och återbruk
Lättillgänglig och 
rätt dimensionerad.

Hantering av avfall
Sopsug eller sop-
rum. På stadsdels-/
områdesnivå, mobil, 
stationär.

BLÅSTRUKTUR

Vattenbesparings- 
strategier & brukar- 
information  
Vattensnåla vitvaror 
och armaturer.

Kretsloppsbaserat 
vatten- och av-
loppssystem

Hantering av  
dagvatten
Lokalt eller centralt, 
stängt eller öppet 
system.

Återanvändning 
(magasinering) av 
regnvatten  
Bevattning av gröna 
tak och väggar.

Biologisk mång-
fald i sjöar och 
vattendrag

 

GRÖNSTRUKTUR  
& BIODIVERSITET

Ekologisk mångfald 
och spridnings- 
korridorer

Landskap
Upplevelserik ute-
miljö med mycket 
grönska. Odlings- 
möjligheter.

Gröna tak/väggar
Semi-intensiva/
intensiva tak och 
väggar, växter på 
fasad.

Gröna lösningar 
inomhus 
Levande filter (syre- 
sättare, luftrenare, 
luftfuktande).

Grönytefaktor
Lokal om det 
finns annars t.ex. 
Stockholm Stads 
beräkningsmetod.

TRANSPORT  
& MOBILITET

Norm
Parkeringsplatser för 
cyklar och bilar.

Lättillgänglighet 
för cyklister
Parkeringsut- 
formning, service- 
möjlighet etc. 

Angöring till  
fastigheten  
Transportlogistik, 
angöring för brand-
bil etc.

Mobilitetsindex
Hållbara transport- 
lösningar. Bilpooler. 
Laddstationer.  
Kollektivtrafik.

Ändrad  
användning
Flexibilitet för andra 
framtida funktioner 
i/på parkeringsytor.

TRYGGHET  
& SÄKERHET

Synlighet
Aktivering, flöden, 
ljus, utblickar och 
siktlinjer.

Orienterbarhet och 
överblickbarhet 
Logik, riktmärken.

Olycksrisk
Brand, explosion, 
översvämning etc.

Personsäkerhet 
Halkrisk, fall, kollison 
etc.

Socialt gatuliv  
Planera för detta i 
olika skalor.

Integritet Programmering 
av platsen

FUNKTION  
& ANVÄNDNING

Anpassnings- 
barhet
Möjlighet att  
påverka sin 
omgivning. 

Samband  
Rumssamband,  
rumsintegration, 
logistik

Ergonomi  
Höjder, placeringar, 
utrymme.

Interaktion 
Mötesplatser,  
kommunikation och 
utblickar.

Rekreation  
Aktiv, passiv, ensam, 
tillsammans etc.

Variation
Funktioner och 
aktiviteter.

Samnyttjande av 
platser/tjänster/
saker
Delningsekonomi. 
Grannsamverkan.

IDENTITET  
& JÄMLIKHET

Identitet
Uttryck, symbol-
värde. Reflektion. 

Kontext
Kvalitéer, historia, 
utveckling. Skala 
och relation till 
omgivningen.

Gestaltning  
Upplevelse, bud-
skap, känslor, sinnen, 
originalitet.

Kultur 
Traditioner, konst, 
ceremonier.

Tillgänglighet  
för alla
Rörelse, syn, hörsel, 
kognitiv.

Inkludering  
Genus, etnicitet, 
sexuell läggning, 
ålder etc.

HÄLSA

Ljud 
Reducera oönskade 
ljud (buller, efter- 
klang), förstärka  
positiva ljud.

Ljus
Dagsljus, belysning.

Termisk komfort
Värme, kyla, drag.

Luft
Ventilation, radon, 
emissioner.

Hygien
Städbarhet, hygien- 
utrymmen.

Kontakt med 
omgivningen 
Utblickar, grönska, 
aktiviteter.

Fukt
Material och luft.

KUNDENS 
AFFÄR

Värdeskapande 
Ekonomiskt, arkitekt- 
oniskt, samhälls- 
byggande.

Dialog 
Kontakt med 
intressegrupper och 
myndigheter.

BIM-nyttor Affärsidé 
Attraktion och 
målbild. Vinst.

Exploaterings-
möjligheter

Förvaltning 
Affären över tid.
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KOMPASS FÖR HÅLLBAR ARKITEKTUR 

LINK arkitektur verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle.  
Vi strävar efter att alla våra projekt ska ha hög arkitektonisk kvalitet som bygger på:

• optimerade lösningar i ett kretsloppsperspektiv

• människa och hälsa i fokus

• långsiktigt robusta och flexibla lösningar

• planetära gränser

 
För att de lösningar vi väljer ska klara framtida förändringar och behov, krävs att vi integrerar 
flexibilitet och anpassningsmöjlighet över tid. Detta gäller alla hållbarhetsaspekter i Kompas-
sen – med tidsperspektivet i åtanke i de val vi gör genom vårt projekt, kan vi tidigt påverka 
dess långsiktiga hållbarhet.

Lgh i norr, minska kylning
Solceller på tak

JM: Värme? återanvänd energi?

Kompakt form,

Lgh i norr slippa skolskydd, gemensamt i syd.

Fast solavskärmning? Del av fasadlösning?

JM: uppvärmning?

Trästomme, 
Träfasad undersöks

Best practice i invändig materialval (tidigare projetk)

Äldres och hem-miljö + arbetsmiljö - tåligt och tilltalande

JM: finns ngn egen policy att hänvisa till här?

Finns ngt av sophantering i NDS att ansluta till?

Dagvatten hantering, kan detta nyttjas 
tex i "sinnenas trädgård" syligt kretslopp 
som del av gesalting av yttremiljö?
LINK har gjrt detta i skolmiljö - har JM 
goda erfarenheter?

Kompakt planfigur, avstånd till grönskilen. 

Gröna tak där man inte har soleller?

"Sinnenas trädgård" planeringsmöjligheter, 
positivt för de äldre. 

Dubbelkolla sthlms stads berkning för grönytefaktor. 
Är NDS grönytefaktor högre?

Bra läge buss o T. Cykelrum för besökare o personal.
Lågt P -tal 
Inga p-ytor. Minmimalt hårdgjord yta

Föreslå ny gångväg mot NDS och Hjorthagens IP.
Boendet ger trygghet till passarande o vice versa.
Kontakt och synlighet.
Byggnad placerad för att underlätta orientering, 
riktning och kontakt. Förstärker siktilinjer, skapar nya
Gatan får dubbelsidigt aktiva fasader

Bidar till koppling mellan NDS och Hjorthagen
Förljer samlhusestadens prnip i höjd
Plats för äldre i Hjorthagen, generationspark?
Gemensahetslokaler med möjlighet till samnyttjande

Planlayout optimerad för att förenkla för 
verksamhet (dag(natt) samtidgit tydlig "hemkänsla" 
(undivk korridor, insitution)

I sitt uttryck:skalan som del av hjorthagen, i sin 
materialitet trä, stevn (naturmatieral) en del av 
skogdungen

Kompakt volym. inte ta mer mark i anspråk än nödvändigt.
LÅnsiktigt hållbar byggnad i drift och underhåll.

Tar hänsyn till intressen i tidigare dialog (utsiktspunkt mm)
Mkt attraktivt läge för verksamhet.

Bidrar inte till buller. Inte bullrig plats. 
Kan vara positivt med liv på planen på håll. 
¨Träd insekter fåglar likaså.
Lgh i norr. 
Optimalt placerad för utblick mot socialt liv och skog.
Samtidigt blickar förbi bygganden.

Klimat anpassade orientering av bygganden
i layout - på höjd/slänt, lgh i norr, plan del av tomten
Form o placering av byggnad med hänsyn till omgivande
mikroklimat

Det är ovanligt med ambitioner över miljöbyggnad silver.
Men kanske bra att ni funderaröver om det behövs en annan 
ansats pga denna markanvisning och de genrellt 
höga ambitionerna i Norra Djurgårdsstan (NDS)

TEMA HÅLLBARHETSASPEKTER KOMMENTAR

MILJÖ- 
CERTIFIERING

Miljöbyggnad  
Ange nivå.

Svanen FEBY  
Ange nivå.

BREEAM SE  
Ange nivå.

LEED  
Ange nivå.

Citylab BREEAM  
Communities

KLIMAT-
ANPASSNING

Placering 
Förutsättningar och 
risker. Avstånd från 
översvämningszoner. 
Strandskydd.

Dagens lokala 
förhållanden
Sol, skugga, dagsljus, 
vind, vatten (regn). 
Temperatur. 

Framtida lokala            
klimatscenarier
Sol, skugga, dagsljus, 
vind, vatten (regn). 
Temperatur. 

Topografi 
Markförutsättningar 
och höjd från grund-
vattennivån.

ENERGI

Energianvändning 
Ange krav, kWh/m2.

Energiproduktion  
Ange krav, kWh/m2.

Energiproduktion:
Sol (BIPV), utanpå- 
liggande solceller, 
solceller+solskydd. 
Vind.

Värmeförsörjning  
& kylning
Solfångare, berg-
värme, fjärrvärme, 
bioenergipanna etc.

Energilagring
El: batterier 
Värme: jordlagring 
(borrhåll).

Mätning +  
information till 
användaren

Återanvändning  
av energi
Från luft (FTX) XX%
och avloppsvatten.

ENERGISMART 
DESIGN

Form
Kompakt byggnads-
form utan köld- 
bryggor. 

Dagsljus 
Optimering av 
fönsterytor, dags- 
ljusberäkningar, 
solstudier etc.

Solskydd
Integrerad och 
optimerad i gestalt-
ningen från tidigt 
skede.

Design med  
passiva åtgärder   
Värmelagring i 
väggar, grönska för 
skuggning etc.

Uppvärmning
Centraliserat eller  
decentraliserat 
system.

Kylning 
Centraliserad, 
naturlig ventilation, 
kombination av 
lösningar.

MATERIAL

Materialval med 
godkänd klassning   
Miljödatabaser (även 
emissioner).

Minskad material- 
användning  
Under byggskedet 
och totalt. Modulärt 
byggande, prefab.

Livscykel- 
perspektiv
Materialval med låg 
miljöpåverkan under 
hela livscykeln.

Lokalproducerat 
material 
Anpassat till lokalt 
klimat, mindre trans-
portutsläpp.

Bygga cirkulärt  
Materialval med 
kretslopptänk, 
Demontera/åter- 
använda produkter.

Gestaltning 
Fasad och kon-
struktion. Taktilitet, 
estetik, kvalitet, 
opacitet.

Underhållsbehov 
och enkel  
reparerbarhet

AVFALL

Minimera bygg- 
avfall 
Med hjälp av smart 
planering och  
projektering.

Källsortering, kom-
posterbar fraktion 
och återbruk
Lättillgänglig och 
rätt dimensionerad.

Hantering av avfall
Sopsug eller sop-
rum. På stadsdels-/
områdesnivå, mobil, 
stationär.

BLÅSTRUKTUR

Vattenbesparings- 
strategier & brukar- 
information  
Vattensnåla vitvaror 
och armaturer.

Kretsloppsbaserat 
vatten- och av-
loppssystem

Hantering av  
dagvatten
Lokalt eller centralt, 
stängt eller öppet 
system.

Återanvändning 
(magasinering) av 
regnvatten  
Bevattning av gröna 
tak och väggar.

Biologisk mång-
fald i sjöar och 
vattendrag

 

GRÖNSTRUKTUR  
& BIODIVERSITET

Ekologisk mångfald 
och spridnings- 
korridorer

Landskap
Upplevelserik ute-
miljö med mycket 
grönska. Odlings- 
möjligheter.

Gröna tak/väggar
Semi-intensiva/
intensiva tak och 
väggar, växter på 
fasad.

Gröna lösningar 
inomhus 
Levande filter (syre- 
sättare, luftrenare, 
luftfuktande).

Grönytefaktor
Lokal om det 
finns annars t.ex. 
Stockholm Stads 
beräkningsmetod.

TRANSPORT  
& MOBILITET

Norm
Parkeringsplatser för 
cyklar och bilar.

Lättillgänglighet 
för cyklister
Parkeringsut- 
formning, service- 
möjlighet etc. 

Angöring till  
fastigheten  
Transportlogistik, 
angöring för brand-
bil etc.

Mobilitetsindex
Hållbara transport- 
lösningar. Bilpooler. 
Laddstationer.  
Kollektivtrafik.

Ändrad  
användning
Flexibilitet för andra 
framtida funktioner 
i/på parkeringsytor.

TRYGGHET  
& SÄKERHET

Synlighet
Aktivering, flöden, 
ljus, utblickar och 
siktlinjer.

Orienterbarhet och 
överblickbarhet 
Logik, riktmärken.

Olycksrisk
Brand, explosion, 
översvämning etc.

Personsäkerhet 
Halkrisk, fall, kollison 
etc.

Socialt gatuliv  
Planera för detta i 
olika skalor.

Integritet Programmering 
av platsen

FUNKTION  
& ANVÄNDNING

Anpassnings- 
barhet
Möjlighet att  
påverka sin 
omgivning. 

Samband  
Rumssamband,  
rumsintegration, 
logistik

Ergonomi  
Höjder, placeringar, 
utrymme.

Interaktion 
Mötesplatser,  
kommunikation och 
utblickar.

Rekreation  
Aktiv, passiv, ensam, 
tillsammans etc.

Variation
Funktioner och 
aktiviteter.

Samnyttjande av 
platser/tjänster/
saker
Delningsekonomi. 
Grannsamverkan.

IDENTITET  
& JÄMLIKHET

Identitet
Uttryck, symbol-
värde. Reflektion. 

Kontext
Kvalitéer, historia, 
utveckling. Skala 
och relation till 
omgivningen.

Gestaltning  
Upplevelse, bud-
skap, känslor, sinnen, 
originalitet.

Kultur 
Traditioner, konst, 
ceremonier.

Tillgänglighet  
för alla
Rörelse, syn, hörsel, 
kognitiv.

Inkludering  
Genus, etnicitet, 
sexuell läggning, 
ålder etc.

HÄLSA

Ljud 
Reducera oönskade 
ljud (buller, efter- 
klang), förstärka  
positiva ljud.

Ljus
Dagsljus, belysning.

Termisk komfort
Värme, kyla, drag.

Luft
Ventilation, radon, 
emissioner.

Hygien
Städbarhet, hygien- 
utrymmen.

Kontakt med 
omgivningen 
Utblickar, grönska, 
aktiviteter.

Fukt
Material och luft.

KUNDENS 
AFFÄR

Värdeskapande 
Ekonomiskt, arkitekt- 
oniskt, samhälls- 
byggande.

Dialog 
Kontakt med 
intressegrupper och 
myndigheter.

BIM-nyttor Affärsidé 
Attraktion och 
målbild. Vinst.

Exploaterings-
möjligheter

Förvaltning 
Affären över tid.
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KOMPASS FÖR HÅLLBAR ARKITEKTUR 

LINK arkitektur verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle.  
Vi strävar efter att alla våra projekt ska ha hög arkitektonisk kvalitet som bygger på:

• optimerade lösningar i ett kretsloppsperspektiv

• människa och hälsa i fokus

• långsiktigt robusta och flexibla lösningar

• planetära gränser

 
För att de lösningar vi väljer ska klara framtida förändringar och behov, krävs att vi integrerar 
flexibilitet och anpassningsmöjlighet över tid. Detta gäller alla hållbarhetsaspekter i Kompas-
sen – med tidsperspektivet i åtanke i de val vi gör genom vårt projekt, kan vi tidigt påverka 
dess långsiktiga hållbarhet.

Lgh i norr, minska kylning
Solceller på tak

JM: Värme? återanvänd energi?

Kompakt form,

Lgh i norr slippa skolskydd, gemensamt i syd.

Fast solavskärmning? Del av fasadlösning?

JM: uppvärmning?

Trästomme, 
Träfasad undersöks

Best practice i invändig materialval (tidigare projetk)

Äldres och hem-miljö + arbetsmiljö - tåligt och tilltalande

JM: finns ngn egen policy att hänvisa till här?

Finns ngt av sophantering i NDS att ansluta till?

Dagvatten hantering, kan detta nyttjas 
tex i "sinnenas trädgård" syligt kretslopp 
som del av gesalting av yttremiljö?
LINK har gjrt detta i skolmiljö - har JM 
goda erfarenheter?

Kompakt planfigur, avstånd till grönskilen. 

Gröna tak där man inte har soleller?

"Sinnenas trädgård" planeringsmöjligheter, 
positivt för de äldre. 

Dubbelkolla sthlms stads berkning för grönytefaktor. 
Är NDS grönytefaktor högre?

Bra läge buss o T. Cykelrum för besökare o personal.
Lågt P -tal 
Inga p-ytor. Minmimalt hårdgjord yta

Föreslå ny gångväg mot NDS och Hjorthagens IP.
Boendet ger trygghet till passarande o vice versa.
Kontakt och synlighet.
Byggnad placerad för att underlätta orientering, 
riktning och kontakt. Förstärker siktilinjer, skapar nya
Gatan får dubbelsidigt aktiva fasader

Bidar till koppling mellan NDS och Hjorthagen
Förljer samlhusestadens prnip i höjd
Plats för äldre i Hjorthagen, generationspark?
Gemensahetslokaler med möjlighet till samnyttjande

Planlayout optimerad för att förenkla för 
verksamhet (dag(natt) samtidgit tydlig "hemkänsla" 
(undivk korridor, insitution)

I sitt uttryck:skalan som del av hjorthagen, i sin 
materialitet trä, stevn (naturmatieral) en del av 
skogdungen

Kompakt volym. inte ta mer mark i anspråk än nödvändigt.
LÅnsiktigt hållbar byggnad i drift och underhåll.

Tar hänsyn till intressen i tidigare dialog (utsiktspunkt mm)
Mkt attraktivt läge för verksamhet.

Bidrar inte till buller. Inte bullrig plats. 
Kan vara positivt med liv på planen på håll. 
¨Träd insekter fåglar likaså.
Lgh i norr. 
Optimalt placerad för utblick mot socialt liv och skog.
Samtidigt blickar förbi bygganden.

Klimat anpassade orientering av bygganden
i layout - på höjd/slänt, lgh i norr, plan del av tomten
Form o placering av byggnad med hänsyn till omgivande
mikroklimat

Det är ovanligt med ambitioner över miljöbyggnad silver.
Men kanske bra att ni funderaröver om det behövs en annan 
ansats pga denna markanvisning och de genrellt 
höga ambitionerna i Norra Djurgårdsstan (NDS)

TEMA HÅLLBARHETSASPEKTER KOMMENTAR

MILJÖ- 
CERTIFIERING

Miljöbyggnad  
Ange nivå.

Svanen FEBY  
Ange nivå.

BREEAM SE  
Ange nivå.

LEED  
Ange nivå.

Citylab BREEAM  
Communities

KLIMAT-
ANPASSNING

Placering 
Förutsättningar och 
risker. Avstånd från 
översvämningszoner. 
Strandskydd.

Dagens lokala 
förhållanden
Sol, skugga, dagsljus, 
vind, vatten (regn). 
Temperatur. 

Framtida lokala            
klimatscenarier
Sol, skugga, dagsljus, 
vind, vatten (regn). 
Temperatur. 

Topografi 
Markförutsättningar 
och höjd från grund-
vattennivån.

ENERGI

Energianvändning 
Ange krav, kWh/m2.

Energiproduktion  
Ange krav, kWh/m2.

Energiproduktion:
Sol (BIPV), utanpå- 
liggande solceller, 
solceller+solskydd. 
Vind.

Värmeförsörjning  
& kylning
Solfångare, berg-
värme, fjärrvärme, 
bioenergipanna etc.

Energilagring
El: batterier 
Värme: jordlagring 
(borrhåll).

Mätning +  
information till 
användaren

Återanvändning  
av energi
Från luft (FTX) XX%
och avloppsvatten.

ENERGISMART 
DESIGN

Form
Kompakt byggnads-
form utan köld- 
bryggor. 

Dagsljus 
Optimering av 
fönsterytor, dags- 
ljusberäkningar, 
solstudier etc.

Solskydd
Integrerad och 
optimerad i gestalt-
ningen från tidigt 
skede.

Design med  
passiva åtgärder   
Värmelagring i 
väggar, grönska för 
skuggning etc.

Uppvärmning
Centraliserat eller  
decentraliserat 
system.

Kylning 
Centraliserad, 
naturlig ventilation, 
kombination av 
lösningar.

MATERIAL

Materialval med 
godkänd klassning   
Miljödatabaser (även 
emissioner).

Minskad material- 
användning  
Under byggskedet 
och totalt. Modulärt 
byggande, prefab.

Livscykel- 
perspektiv
Materialval med låg 
miljöpåverkan under 
hela livscykeln.

Lokalproducerat 
material 
Anpassat till lokalt 
klimat, mindre trans-
portutsläpp.

Bygga cirkulärt  
Materialval med 
kretslopptänk, 
Demontera/åter- 
använda produkter.

Gestaltning 
Fasad och kon-
struktion. Taktilitet, 
estetik, kvalitet, 
opacitet.

Underhållsbehov 
och enkel  
reparerbarhet

AVFALL

Minimera bygg- 
avfall 
Med hjälp av smart 
planering och  
projektering.

Källsortering, kom-
posterbar fraktion 
och återbruk
Lättillgänglig och 
rätt dimensionerad.

Hantering av avfall
Sopsug eller sop-
rum. På stadsdels-/
områdesnivå, mobil, 
stationär.

BLÅSTRUKTUR

Vattenbesparings- 
strategier & brukar- 
information  
Vattensnåla vitvaror 
och armaturer.

Kretsloppsbaserat 
vatten- och av-
loppssystem

Hantering av  
dagvatten
Lokalt eller centralt, 
stängt eller öppet 
system.

Återanvändning 
(magasinering) av 
regnvatten  
Bevattning av gröna 
tak och väggar.

Biologisk mång-
fald i sjöar och 
vattendrag

 

GRÖNSTRUKTUR  
& BIODIVERSITET

Ekologisk mångfald 
och spridnings- 
korridorer

Landskap
Upplevelserik ute-
miljö med mycket 
grönska. Odlings- 
möjligheter.

Gröna tak/väggar
Semi-intensiva/
intensiva tak och 
väggar, växter på 
fasad.

Gröna lösningar 
inomhus 
Levande filter (syre- 
sättare, luftrenare, 
luftfuktande).

Grönytefaktor
Lokal om det 
finns annars t.ex. 
Stockholm Stads 
beräkningsmetod.

TRANSPORT  
& MOBILITET

Norm
Parkeringsplatser för 
cyklar och bilar.

Lättillgänglighet 
för cyklister
Parkeringsut- 
formning, service- 
möjlighet etc. 

Angöring till  
fastigheten  
Transportlogistik, 
angöring för brand-
bil etc.

Mobilitetsindex
Hållbara transport- 
lösningar. Bilpooler. 
Laddstationer.  
Kollektivtrafik.

Ändrad  
användning
Flexibilitet för andra 
framtida funktioner 
i/på parkeringsytor.

TRYGGHET  
& SÄKERHET

Synlighet
Aktivering, flöden, 
ljus, utblickar och 
siktlinjer.

Orienterbarhet och 
överblickbarhet 
Logik, riktmärken.

Olycksrisk
Brand, explosion, 
översvämning etc.

Personsäkerhet 
Halkrisk, fall, kollison 
etc.

Socialt gatuliv  
Planera för detta i 
olika skalor.

Integritet Programmering 
av platsen

FUNKTION  
& ANVÄNDNING

Anpassnings- 
barhet
Möjlighet att  
påverka sin 
omgivning. 

Samband  
Rumssamband,  
rumsintegration, 
logistik

Ergonomi  
Höjder, placeringar, 
utrymme.

Interaktion 
Mötesplatser,  
kommunikation och 
utblickar.

Rekreation  
Aktiv, passiv, ensam, 
tillsammans etc.

Variation
Funktioner och 
aktiviteter.

Samnyttjande av 
platser/tjänster/
saker
Delningsekonomi. 
Grannsamverkan.

IDENTITET  
& JÄMLIKHET

Identitet
Uttryck, symbol-
värde. Reflektion. 

Kontext
Kvalitéer, historia, 
utveckling. Skala 
och relation till 
omgivningen.

Gestaltning  
Upplevelse, bud-
skap, känslor, sinnen, 
originalitet.

Kultur 
Traditioner, konst, 
ceremonier.

Tillgänglighet  
för alla
Rörelse, syn, hörsel, 
kognitiv.

Inkludering  
Genus, etnicitet, 
sexuell läggning, 
ålder etc.

HÄLSA

Ljud 
Reducera oönskade 
ljud (buller, efter- 
klang), förstärka  
positiva ljud.

Ljus
Dagsljus, belysning.

Termisk komfort
Värme, kyla, drag.

Luft
Ventilation, radon, 
emissioner.

Hygien
Städbarhet, hygien- 
utrymmen.

Kontakt med 
omgivningen 
Utblickar, grönska, 
aktiviteter.

Fukt
Material och luft.

KUNDENS 
AFFÄR

Värdeskapande 
Ekonomiskt, arkitekt- 
oniskt, samhälls- 
byggande.

Dialog 
Kontakt med 
intressegrupper och 
myndigheter.

BIM-nyttor Affärsidé 
Attraktion och 
målbild. Vinst.

Exploaterings-
möjligheter

Förvaltning 
Affären över tid.
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KOMPASS FÖR HÅLLBAR ARKITEKTUR 

LINK arkitektur verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle.  
Vi strävar efter att alla våra projekt ska ha hög arkitektonisk kvalitet som bygger på:

• optimerade lösningar i ett kretsloppsperspektiv

• människa och hälsa i fokus

• långsiktigt robusta och flexibla lösningar

• planetära gränser

 
För att de lösningar vi väljer ska klara framtida förändringar och behov, krävs att vi integrerar 
flexibilitet och anpassningsmöjlighet över tid. Detta gäller alla hållbarhetsaspekter i Kompas-
sen – med tidsperspektivet i åtanke i de val vi gör genom vårt projekt, kan vi tidigt påverka 
dess långsiktiga hållbarhet.

Lgh i norr, minska kylning
Solceller på tak

JM: Värme? återanvänd energi?

Kompakt form,

Lgh i norr slippa skolskydd, gemensamt i syd.

Fast solavskärmning? Del av fasadlösning?

JM: uppvärmning?

Trästomme, 
Träfasad undersöks

Best practice i invändig materialval (tidigare projetk)

Äldres och hem-miljö + arbetsmiljö - tåligt och tilltalande

JM: finns ngn egen policy att hänvisa till här?

Finns ngt av sophantering i NDS att ansluta till?

Dagvatten hantering, kan detta nyttjas 
tex i "sinnenas trädgård" syligt kretslopp 
som del av gesalting av yttremiljö?
LINK har gjrt detta i skolmiljö - har JM 
goda erfarenheter?

Kompakt planfigur, avstånd till grönskilen. 

Gröna tak där man inte har soleller?

"Sinnenas trädgård" planeringsmöjligheter, 
positivt för de äldre. 

Dubbelkolla sthlms stads berkning för grönytefaktor. 
Är NDS grönytefaktor högre?

Bra läge buss o T. Cykelrum för besökare o personal.
Lågt P -tal 
Inga p-ytor. Minmimalt hårdgjord yta

Föreslå ny gångväg mot NDS och Hjorthagens IP.
Boendet ger trygghet till passarande o vice versa.
Kontakt och synlighet.
Byggnad placerad för att underlätta orientering, 
riktning och kontakt. Förstärker siktilinjer, skapar nya
Gatan får dubbelsidigt aktiva fasader

Bidar till koppling mellan NDS och Hjorthagen
Förljer samlhusestadens prnip i höjd
Plats för äldre i Hjorthagen, generationspark?
Gemensahetslokaler med möjlighet till samnyttjande

Planlayout optimerad för att förenkla för 
verksamhet (dag(natt) samtidgit tydlig "hemkänsla" 
(undivk korridor, insitution)

I sitt uttryck:skalan som del av hjorthagen, i sin 
materialitet trä, stevn (naturmatieral) en del av 
skogdungen

Kompakt volym. inte ta mer mark i anspråk än nödvändigt.
LÅnsiktigt hållbar byggnad i drift och underhåll.

Tar hänsyn till intressen i tidigare dialog (utsiktspunkt mm)
Mkt attraktivt läge för verksamhet.

Bidrar inte till buller. Inte bullrig plats. 
Kan vara positivt med liv på planen på håll. 
¨Träd insekter fåglar likaså.
Lgh i norr. 
Optimalt placerad för utblick mot socialt liv och skog.
Samtidigt blickar förbi bygganden.

Klimat anpassade orientering av bygganden
i layout - på höjd/slänt, lgh i norr, plan del av tomten
Form o placering av byggnad med hänsyn till omgivande
mikroklimat

Det är ovanligt med ambitioner över miljöbyggnad silver.
Men kanske bra att ni funderaröver om det behövs en annan 
ansats pga denna markanvisning och de genrellt 
höga ambitionerna i Norra Djurgårdsstan (NDS)

TEMA HÅLLBARHETSASPEKTER KOMMENTAR

MILJÖ- 
CERTIFIERING

Miljöbyggnad  
Ange nivå.

Svanen FEBY  
Ange nivå.

BREEAM SE  
Ange nivå.

LEED  
Ange nivå.

Citylab BREEAM  
Communities

KLIMAT-
ANPASSNING

Placering 
Förutsättningar och 
risker. Avstånd från 
översvämningszoner. 
Strandskydd.

Dagens lokala 
förhållanden
Sol, skugga, dagsljus, 
vind, vatten (regn). 
Temperatur. 

Framtida lokala            
klimatscenarier
Sol, skugga, dagsljus, 
vind, vatten (regn). 
Temperatur. 

Topografi 
Markförutsättningar 
och höjd från grund-
vattennivån.

ENERGI

Energianvändning 
Ange krav, kWh/m2.

Energiproduktion  
Ange krav, kWh/m2.

Energiproduktion:
Sol (BIPV), utanpå- 
liggande solceller, 
solceller+solskydd. 
Vind.

Värmeförsörjning  
& kylning
Solfångare, berg-
värme, fjärrvärme, 
bioenergipanna etc.

Energilagring
El: batterier 
Värme: jordlagring 
(borrhåll).

Mätning +  
information till 
användaren

Återanvändning  
av energi
Från luft (FTX) XX%
och avloppsvatten.

ENERGISMART 
DESIGN

Form
Kompakt byggnads-
form utan köld- 
bryggor. 

Dagsljus 
Optimering av 
fönsterytor, dags- 
ljusberäkningar, 
solstudier etc.

Solskydd
Integrerad och 
optimerad i gestalt-
ningen från tidigt 
skede.

Design med  
passiva åtgärder   
Värmelagring i 
väggar, grönska för 
skuggning etc.

Uppvärmning
Centraliserat eller  
decentraliserat 
system.

Kylning 
Centraliserad, 
naturlig ventilation, 
kombination av 
lösningar.

MATERIAL

Materialval med 
godkänd klassning   
Miljödatabaser (även 
emissioner).

Minskad material- 
användning  
Under byggskedet 
och totalt. Modulärt 
byggande, prefab.

Livscykel- 
perspektiv
Materialval med låg 
miljöpåverkan under 
hela livscykeln.

Lokalproducerat 
material 
Anpassat till lokalt 
klimat, mindre trans-
portutsläpp.

Bygga cirkulärt  
Materialval med 
kretslopptänk, 
Demontera/åter- 
använda produkter.

Gestaltning 
Fasad och kon-
struktion. Taktilitet, 
estetik, kvalitet, 
opacitet.

Underhållsbehov 
och enkel  
reparerbarhet

AVFALL

Minimera bygg- 
avfall 
Med hjälp av smart 
planering och  
projektering.

Källsortering, kom-
posterbar fraktion 
och återbruk
Lättillgänglig och 
rätt dimensionerad.

Hantering av avfall
Sopsug eller sop-
rum. På stadsdels-/
områdesnivå, mobil, 
stationär.

BLÅSTRUKTUR

Vattenbesparings- 
strategier & brukar- 
information  
Vattensnåla vitvaror 
och armaturer.

Kretsloppsbaserat 
vatten- och av-
loppssystem

Hantering av  
dagvatten
Lokalt eller centralt, 
stängt eller öppet 
system.

Återanvändning 
(magasinering) av 
regnvatten  
Bevattning av gröna 
tak och väggar.

Biologisk mång-
fald i sjöar och 
vattendrag

 

GRÖNSTRUKTUR  
& BIODIVERSITET

Ekologisk mångfald 
och spridnings- 
korridorer

Landskap
Upplevelserik ute-
miljö med mycket 
grönska. Odlings- 
möjligheter.

Gröna tak/väggar
Semi-intensiva/
intensiva tak och 
väggar, växter på 
fasad.

Gröna lösningar 
inomhus 
Levande filter (syre- 
sättare, luftrenare, 
luftfuktande).

Grönytefaktor
Lokal om det 
finns annars t.ex. 
Stockholm Stads 
beräkningsmetod.

TRANSPORT  
& MOBILITET

Norm
Parkeringsplatser för 
cyklar och bilar.

Lättillgänglighet 
för cyklister
Parkeringsut- 
formning, service- 
möjlighet etc. 

Angöring till  
fastigheten  
Transportlogistik, 
angöring för brand-
bil etc.

Mobilitetsindex
Hållbara transport- 
lösningar. Bilpooler. 
Laddstationer.  
Kollektivtrafik.

Ändrad  
användning
Flexibilitet för andra 
framtida funktioner 
i/på parkeringsytor.

TRYGGHET  
& SÄKERHET

Synlighet
Aktivering, flöden, 
ljus, utblickar och 
siktlinjer.

Orienterbarhet och 
överblickbarhet 
Logik, riktmärken.

Olycksrisk
Brand, explosion, 
översvämning etc.

Personsäkerhet 
Halkrisk, fall, kollison 
etc.

Socialt gatuliv  
Planera för detta i 
olika skalor.

Integritet Programmering 
av platsen

FUNKTION  
& ANVÄNDNING

Anpassnings- 
barhet
Möjlighet att  
påverka sin 
omgivning. 

Samband  
Rumssamband,  
rumsintegration, 
logistik

Ergonomi  
Höjder, placeringar, 
utrymme.

Interaktion 
Mötesplatser,  
kommunikation och 
utblickar.

Rekreation  
Aktiv, passiv, ensam, 
tillsammans etc.

Variation
Funktioner och 
aktiviteter.

Samnyttjande av 
platser/tjänster/
saker
Delningsekonomi. 
Grannsamverkan.

IDENTITET  
& JÄMLIKHET

Identitet
Uttryck, symbol-
värde. Reflektion. 

Kontext
Kvalitéer, historia, 
utveckling. Skala 
och relation till 
omgivningen.

Gestaltning  
Upplevelse, bud-
skap, känslor, sinnen, 
originalitet.

Kultur 
Traditioner, konst, 
ceremonier.

Tillgänglighet  
för alla
Rörelse, syn, hörsel, 
kognitiv.

Inkludering  
Genus, etnicitet, 
sexuell läggning, 
ålder etc.

HÄLSA

Ljud 
Reducera oönskade 
ljud (buller, efter- 
klang), förstärka  
positiva ljud.

Ljus
Dagsljus, belysning.

Termisk komfort
Värme, kyla, drag.

Luft
Ventilation, radon, 
emissioner.

Hygien
Städbarhet, hygien- 
utrymmen.

Kontakt med 
omgivningen 
Utblickar, grönska, 
aktiviteter.

Fukt
Material och luft.

KUNDENS 
AFFÄR

Värdeskapande 
Ekonomiskt, arkitekt- 
oniskt, samhälls- 
byggande.

Dialog 
Kontakt med 
intressegrupper och 
myndigheter.

BIM-nyttor Affärsidé 
Attraktion och 
målbild. Vinst.

Exploaterings-
möjligheter

Förvaltning 
Affären över tid.
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KOMPASS FÖR HÅLLBAR ARKITEKTUR 

LINK arkitektur verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle.  
Vi strävar efter att alla våra projekt ska ha hög arkitektonisk kvalitet som bygger på:

• optimerade lösningar i ett kretsloppsperspektiv

• människa och hälsa i fokus

• långsiktigt robusta och flexibla lösningar

• planetära gränser

 
För att de lösningar vi väljer ska klara framtida förändringar och behov, krävs att vi integrerar 
flexibilitet och anpassningsmöjlighet över tid. Detta gäller alla hållbarhetsaspekter i Kompas-
sen – med tidsperspektivet i åtanke i de val vi gör genom vårt projekt, kan vi tidigt påverka 
dess långsiktiga hållbarhet.

Lgh i norr, minska kylning
Solceller på tak

JM: Värme? återanvänd energi?

Kompakt form,

Lgh i norr slippa skolskydd, gemensamt i syd.

Fast solavskärmning? Del av fasadlösning?

JM: uppvärmning?

Trästomme, 
Träfasad undersöks

Best practice i invändig materialval (tidigare projetk)

Äldres och hem-miljö + arbetsmiljö - tåligt och tilltalande

JM: finns ngn egen policy att hänvisa till här?

Finns ngt av sophantering i NDS att ansluta till?

Dagvatten hantering, kan detta nyttjas 
tex i "sinnenas trädgård" syligt kretslopp 
som del av gesalting av yttremiljö?
LINK har gjrt detta i skolmiljö - har JM 
goda erfarenheter?

Kompakt planfigur, avstånd till grönskilen. 

Gröna tak där man inte har soleller?

"Sinnenas trädgård" planeringsmöjligheter, 
positivt för de äldre. 

Dubbelkolla sthlms stads berkning för grönytefaktor. 
Är NDS grönytefaktor högre?

Bra läge buss o T. Cykelrum för besökare o personal.
Lågt P -tal 
Inga p-ytor. Minmimalt hårdgjord yta

Föreslå ny gångväg mot NDS och Hjorthagens IP.
Boendet ger trygghet till passarande o vice versa.
Kontakt och synlighet.
Byggnad placerad för att underlätta orientering, 
riktning och kontakt. Förstärker siktilinjer, skapar nya
Gatan får dubbelsidigt aktiva fasader

Bidar till koppling mellan NDS och Hjorthagen
Förljer samlhusestadens prnip i höjd
Plats för äldre i Hjorthagen, generationspark?
Gemensahetslokaler med möjlighet till samnyttjande

Planlayout optimerad för att förenkla för 
verksamhet (dag(natt) samtidgit tydlig "hemkänsla" 
(undivk korridor, insitution)

I sitt uttryck:skalan som del av hjorthagen, i sin 
materialitet trä, stevn (naturmatieral) en del av 
skogdungen

Kompakt volym. inte ta mer mark i anspråk än nödvändigt.
LÅnsiktigt hållbar byggnad i drift och underhåll.

Tar hänsyn till intressen i tidigare dialog (utsiktspunkt mm)
Mkt attraktivt läge för verksamhet.

Bidrar inte till buller. Inte bullrig plats. 
Kan vara positivt med liv på planen på håll. 
¨Träd insekter fåglar likaså.
Lgh i norr. 
Optimalt placerad för utblick mot socialt liv och skog.
Samtidigt blickar förbi bygganden.

Klimat anpassade orientering av bygganden
i layout - på höjd/slänt, lgh i norr, plan del av tomten
Form o placering av byggnad med hänsyn till omgivande
mikroklimat

Det är ovanligt med ambitioner över miljöbyggnad silver.
Men kanske bra att ni funderaröver om det behövs en annan 
ansats pga denna markanvisning och de genrellt 
höga ambitionerna i Norra Djurgårdsstan (NDS)

TEMA HÅLLBARHETSASPEKTER KOMMENTAR

MILJÖ- 
CERTIFIERING

Miljöbyggnad  
Ange nivå.

Svanen FEBY  
Ange nivå.

BREEAM SE  
Ange nivå.

LEED  
Ange nivå.

Citylab BREEAM  
Communities

KLIMAT-
ANPASSNING

Placering 
Förutsättningar och 
risker. Avstånd från 
översvämningszoner. 
Strandskydd.

Dagens lokala 
förhållanden
Sol, skugga, dagsljus, 
vind, vatten (regn). 
Temperatur. 

Framtida lokala            
klimatscenarier
Sol, skugga, dagsljus, 
vind, vatten (regn). 
Temperatur. 

Topografi 
Markförutsättningar 
och höjd från grund-
vattennivån.

ENERGI

Energianvändning 
Ange krav, kWh/m2.

Energiproduktion  
Ange krav, kWh/m2.

Energiproduktion:
Sol (BIPV), utanpå- 
liggande solceller, 
solceller+solskydd. 
Vind.

Värmeförsörjning  
& kylning
Solfångare, berg-
värme, fjärrvärme, 
bioenergipanna etc.

Energilagring
El: batterier 
Värme: jordlagring 
(borrhåll).

Mätning +  
information till 
användaren

Återanvändning  
av energi
Från luft (FTX) XX%
och avloppsvatten.

ENERGISMART 
DESIGN

Form
Kompakt byggnads-
form utan köld- 
bryggor. 

Dagsljus 
Optimering av 
fönsterytor, dags- 
ljusberäkningar, 
solstudier etc.

Solskydd
Integrerad och 
optimerad i gestalt-
ningen från tidigt 
skede.

Design med  
passiva åtgärder   
Värmelagring i 
väggar, grönska för 
skuggning etc.

Uppvärmning
Centraliserat eller  
decentraliserat 
system.

Kylning 
Centraliserad, 
naturlig ventilation, 
kombination av 
lösningar.

MATERIAL

Materialval med 
godkänd klassning   
Miljödatabaser (även 
emissioner).

Minskad material- 
användning  
Under byggskedet 
och totalt. Modulärt 
byggande, prefab.

Livscykel- 
perspektiv
Materialval med låg 
miljöpåverkan under 
hela livscykeln.

Lokalproducerat 
material 
Anpassat till lokalt 
klimat, mindre trans-
portutsläpp.

Bygga cirkulärt  
Materialval med 
kretslopptänk, 
Demontera/åter- 
använda produkter.

Gestaltning 
Fasad och kon-
struktion. Taktilitet, 
estetik, kvalitet, 
opacitet.

Underhållsbehov 
och enkel  
reparerbarhet

AVFALL

Minimera bygg- 
avfall 
Med hjälp av smart 
planering och  
projektering.

Källsortering, kom-
posterbar fraktion 
och återbruk
Lättillgänglig och 
rätt dimensionerad.

Hantering av avfall
Sopsug eller sop-
rum. På stadsdels-/
områdesnivå, mobil, 
stationär.

BLÅSTRUKTUR

Vattenbesparings- 
strategier & brukar- 
information  
Vattensnåla vitvaror 
och armaturer.

Kretsloppsbaserat 
vatten- och av-
loppssystem

Hantering av  
dagvatten
Lokalt eller centralt, 
stängt eller öppet 
system.

Återanvändning 
(magasinering) av 
regnvatten  
Bevattning av gröna 
tak och väggar.

Biologisk mång-
fald i sjöar och 
vattendrag

 

GRÖNSTRUKTUR  
& BIODIVERSITET

Ekologisk mångfald 
och spridnings- 
korridorer

Landskap
Upplevelserik ute-
miljö med mycket 
grönska. Odlings- 
möjligheter.

Gröna tak/väggar
Semi-intensiva/
intensiva tak och 
väggar, växter på 
fasad.

Gröna lösningar 
inomhus 
Levande filter (syre- 
sättare, luftrenare, 
luftfuktande).

Grönytefaktor
Lokal om det 
finns annars t.ex. 
Stockholm Stads 
beräkningsmetod.

TRANSPORT  
& MOBILITET

Norm
Parkeringsplatser för 
cyklar och bilar.

Lättillgänglighet 
för cyklister
Parkeringsut- 
formning, service- 
möjlighet etc. 

Angöring till  
fastigheten  
Transportlogistik, 
angöring för brand-
bil etc.

Mobilitetsindex
Hållbara transport- 
lösningar. Bilpooler. 
Laddstationer.  
Kollektivtrafik.

Ändrad  
användning
Flexibilitet för andra 
framtida funktioner 
i/på parkeringsytor.

TRYGGHET  
& SÄKERHET

Synlighet
Aktivering, flöden, 
ljus, utblickar och 
siktlinjer.

Orienterbarhet och 
överblickbarhet 
Logik, riktmärken.

Olycksrisk
Brand, explosion, 
översvämning etc.

Personsäkerhet 
Halkrisk, fall, kollison 
etc.

Socialt gatuliv  
Planera för detta i 
olika skalor.

Integritet Programmering 
av platsen

FUNKTION  
& ANVÄNDNING

Anpassnings- 
barhet
Möjlighet att  
påverka sin 
omgivning. 

Samband  
Rumssamband,  
rumsintegration, 
logistik

Ergonomi  
Höjder, placeringar, 
utrymme.

Interaktion 
Mötesplatser,  
kommunikation och 
utblickar.

Rekreation  
Aktiv, passiv, ensam, 
tillsammans etc.

Variation
Funktioner och 
aktiviteter.

Samnyttjande av 
platser/tjänster/
saker
Delningsekonomi. 
Grannsamverkan.

IDENTITET  
& JÄMLIKHET

Identitet
Uttryck, symbol-
värde. Reflektion. 

Kontext
Kvalitéer, historia, 
utveckling. Skala 
och relation till 
omgivningen.

Gestaltning  
Upplevelse, bud-
skap, känslor, sinnen, 
originalitet.

Kultur 
Traditioner, konst, 
ceremonier.

Tillgänglighet  
för alla
Rörelse, syn, hörsel, 
kognitiv.

Inkludering  
Genus, etnicitet, 
sexuell läggning, 
ålder etc.

HÄLSA

Ljud 
Reducera oönskade 
ljud (buller, efter- 
klang), förstärka  
positiva ljud.

Ljus
Dagsljus, belysning.

Termisk komfort
Värme, kyla, drag.

Luft
Ventilation, radon, 
emissioner.

Hygien
Städbarhet, hygien- 
utrymmen.

Kontakt med 
omgivningen 
Utblickar, grönska, 
aktiviteter.

Fukt
Material och luft.

KUNDENS 
AFFÄR

Värdeskapande 
Ekonomiskt, arkitekt- 
oniskt, samhälls- 
byggande.

Dialog 
Kontakt med 
intressegrupper och 
myndigheter.

BIM-nyttor Affärsidé 
Attraktion och 
målbild. Vinst.

Exploaterings-
möjligheter

Förvaltning 
Affären över tid.
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KOMPASS FÖR HÅLLBAR ARKITEKTUR 

LINK arkitektur verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle.  
Vi strävar efter att alla våra projekt ska ha hög arkitektonisk kvalitet som bygger på:

• optimerade lösningar i ett kretsloppsperspektiv

• människa och hälsa i fokus

• långsiktigt robusta och flexibla lösningar

• planetära gränser

 
För att de lösningar vi väljer ska klara framtida förändringar och behov, krävs att vi integrerar 
flexibilitet och anpassningsmöjlighet över tid. Detta gäller alla hållbarhetsaspekter i Kompas-
sen – med tidsperspektivet i åtanke i de val vi gör genom vårt projekt, kan vi tidigt påverka 
dess långsiktiga hållbarhet.

Lgh i norr, minska kylning
Solceller på tak

JM: Värme? återanvänd energi?

Kompakt form,

Lgh i norr slippa skolskydd, gemensamt i syd.

Fast solavskärmning? Del av fasadlösning?

JM: uppvärmning?

Trästomme, 
Träfasad undersöks

Best practice i invändig materialval (tidigare projetk)

Äldres och hem-miljö + arbetsmiljö - tåligt och tilltalande

JM: finns ngn egen policy att hänvisa till här?

Finns ngt av sophantering i NDS att ansluta till?

Dagvatten hantering, kan detta nyttjas 
tex i "sinnenas trädgård" syligt kretslopp 
som del av gesalting av yttremiljö?
LINK har gjrt detta i skolmiljö - har JM 
goda erfarenheter?

Kompakt planfigur, avstånd till grönskilen. 

Gröna tak där man inte har soleller?

"Sinnenas trädgård" planeringsmöjligheter, 
positivt för de äldre. 

Dubbelkolla sthlms stads berkning för grönytefaktor. 
Är NDS grönytefaktor högre?

Bra läge buss o T. Cykelrum för besökare o personal.
Lågt P -tal 
Inga p-ytor. Minmimalt hårdgjord yta

Föreslå ny gångväg mot NDS och Hjorthagens IP.
Boendet ger trygghet till passarande o vice versa.
Kontakt och synlighet.
Byggnad placerad för att underlätta orientering, 
riktning och kontakt. Förstärker siktilinjer, skapar nya
Gatan får dubbelsidigt aktiva fasader

Bidar till koppling mellan NDS och Hjorthagen
Förljer samlhusestadens prnip i höjd
Plats för äldre i Hjorthagen, generationspark?
Gemensahetslokaler med möjlighet till samnyttjande

Planlayout optimerad för att förenkla för 
verksamhet (dag(natt) samtidgit tydlig "hemkänsla" 
(undivk korridor, insitution)

I sitt uttryck:skalan som del av hjorthagen, i sin 
materialitet trä, stevn (naturmatieral) en del av 
skogdungen

Kompakt volym. inte ta mer mark i anspråk än nödvändigt.
LÅnsiktigt hållbar byggnad i drift och underhåll.

Tar hänsyn till intressen i tidigare dialog (utsiktspunkt mm)
Mkt attraktivt läge för verksamhet.

Bidrar inte till buller. Inte bullrig plats. 
Kan vara positivt med liv på planen på håll. 
¨Träd insekter fåglar likaså.
Lgh i norr. 
Optimalt placerad för utblick mot socialt liv och skog.
Samtidigt blickar förbi bygganden.

Klimat anpassade orientering av bygganden
i layout - på höjd/slänt, lgh i norr, plan del av tomten
Form o placering av byggnad med hänsyn till omgivande
mikroklimat

Det är ovanligt med ambitioner över miljöbyggnad silver.
Men kanske bra att ni funderaröver om det behövs en annan 
ansats pga denna markanvisning och de genrellt 
höga ambitionerna i Norra Djurgårdsstan (NDS)

TEMA HÅLLBARHETSASPEKTER KOMMENTAR

MILJÖ- 
CERTIFIERING

Miljöbyggnad  
Ange nivå.

Svanen FEBY  
Ange nivå.

BREEAM SE  
Ange nivå.

LEED  
Ange nivå.

Citylab BREEAM  
Communities

KLIMAT-
ANPASSNING

Placering 
Förutsättningar och 
risker. Avstånd från 
översvämningszoner. 
Strandskydd.

Dagens lokala 
förhållanden
Sol, skugga, dagsljus, 
vind, vatten (regn). 
Temperatur. 

Framtida lokala            
klimatscenarier
Sol, skugga, dagsljus, 
vind, vatten (regn). 
Temperatur. 

Topografi 
Markförutsättningar 
och höjd från grund-
vattennivån.

ENERGI

Energianvändning 
Ange krav, kWh/m2.

Energiproduktion  
Ange krav, kWh/m2.

Energiproduktion:
Sol (BIPV), utanpå- 
liggande solceller, 
solceller+solskydd. 
Vind.

Värmeförsörjning  
& kylning
Solfångare, berg-
värme, fjärrvärme, 
bioenergipanna etc.

Energilagring
El: batterier 
Värme: jordlagring 
(borrhåll).

Mätning +  
information till 
användaren

Återanvändning  
av energi
Från luft (FTX) XX%
och avloppsvatten.

ENERGISMART 
DESIGN

Form
Kompakt byggnads-
form utan köld- 
bryggor. 

Dagsljus 
Optimering av 
fönsterytor, dags- 
ljusberäkningar, 
solstudier etc.

Solskydd
Integrerad och 
optimerad i gestalt-
ningen från tidigt 
skede.

Design med  
passiva åtgärder   
Värmelagring i 
väggar, grönska för 
skuggning etc.

Uppvärmning
Centraliserat eller  
decentraliserat 
system.

Kylning 
Centraliserad, 
naturlig ventilation, 
kombination av 
lösningar.

MATERIAL

Materialval med 
godkänd klassning   
Miljödatabaser (även 
emissioner).

Minskad material- 
användning  
Under byggskedet 
och totalt. Modulärt 
byggande, prefab.

Livscykel- 
perspektiv
Materialval med låg 
miljöpåverkan under 
hela livscykeln.

Lokalproducerat 
material 
Anpassat till lokalt 
klimat, mindre trans-
portutsläpp.

Bygga cirkulärt  
Materialval med 
kretslopptänk, 
Demontera/åter- 
använda produkter.

Gestaltning 
Fasad och kon-
struktion. Taktilitet, 
estetik, kvalitet, 
opacitet.

Underhållsbehov 
och enkel  
reparerbarhet

AVFALL

Minimera bygg- 
avfall 
Med hjälp av smart 
planering och  
projektering.

Källsortering, kom-
posterbar fraktion 
och återbruk
Lättillgänglig och 
rätt dimensionerad.

Hantering av avfall
Sopsug eller sop-
rum. På stadsdels-/
områdesnivå, mobil, 
stationär.

BLÅSTRUKTUR

Vattenbesparings- 
strategier & brukar- 
information  
Vattensnåla vitvaror 
och armaturer.

Kretsloppsbaserat 
vatten- och av-
loppssystem

Hantering av  
dagvatten
Lokalt eller centralt, 
stängt eller öppet 
system.

Återanvändning 
(magasinering) av 
regnvatten  
Bevattning av gröna 
tak och väggar.

Biologisk mång-
fald i sjöar och 
vattendrag

 

GRÖNSTRUKTUR  
& BIODIVERSITET

Ekologisk mångfald 
och spridnings- 
korridorer

Landskap
Upplevelserik ute-
miljö med mycket 
grönska. Odlings- 
möjligheter.

Gröna tak/väggar
Semi-intensiva/
intensiva tak och 
väggar, växter på 
fasad.

Gröna lösningar 
inomhus 
Levande filter (syre- 
sättare, luftrenare, 
luftfuktande).

Grönytefaktor
Lokal om det 
finns annars t.ex. 
Stockholm Stads 
beräkningsmetod.

TRANSPORT  
& MOBILITET

Norm
Parkeringsplatser för 
cyklar och bilar.

Lättillgänglighet 
för cyklister
Parkeringsut- 
formning, service- 
möjlighet etc. 

Angöring till  
fastigheten  
Transportlogistik, 
angöring för brand-
bil etc.

Mobilitetsindex
Hållbara transport- 
lösningar. Bilpooler. 
Laddstationer.  
Kollektivtrafik.

Ändrad  
användning
Flexibilitet för andra 
framtida funktioner 
i/på parkeringsytor.

TRYGGHET  
& SÄKERHET

Synlighet
Aktivering, flöden, 
ljus, utblickar och 
siktlinjer.

Orienterbarhet och 
överblickbarhet 
Logik, riktmärken.

Olycksrisk
Brand, explosion, 
översvämning etc.

Personsäkerhet 
Halkrisk, fall, kollison 
etc.

Socialt gatuliv  
Planera för detta i 
olika skalor.

Integritet Programmering 
av platsen

FUNKTION  
& ANVÄNDNING

Anpassnings- 
barhet
Möjlighet att  
påverka sin 
omgivning. 

Samband  
Rumssamband,  
rumsintegration, 
logistik

Ergonomi  
Höjder, placeringar, 
utrymme.

Interaktion 
Mötesplatser,  
kommunikation och 
utblickar.

Rekreation  
Aktiv, passiv, ensam, 
tillsammans etc.

Variation
Funktioner och 
aktiviteter.

Samnyttjande av 
platser/tjänster/
saker
Delningsekonomi. 
Grannsamverkan.

IDENTITET  
& JÄMLIKHET

Identitet
Uttryck, symbol-
värde. Reflektion. 

Kontext
Kvalitéer, historia, 
utveckling. Skala 
och relation till 
omgivningen.

Gestaltning  
Upplevelse, bud-
skap, känslor, sinnen, 
originalitet.

Kultur 
Traditioner, konst, 
ceremonier.

Tillgänglighet  
för alla
Rörelse, syn, hörsel, 
kognitiv.

Inkludering  
Genus, etnicitet, 
sexuell läggning, 
ålder etc.

HÄLSA

Ljud 
Reducera oönskade 
ljud (buller, efter- 
klang), förstärka  
positiva ljud.

Ljus
Dagsljus, belysning.

Termisk komfort
Värme, kyla, drag.

Luft
Ventilation, radon, 
emissioner.

Hygien
Städbarhet, hygien- 
utrymmen.

Kontakt med 
omgivningen 
Utblickar, grönska, 
aktiviteter.

Fukt
Material och luft.

KUNDENS 
AFFÄR

Värdeskapande 
Ekonomiskt, arkitekt- 
oniskt, samhälls- 
byggande.

Dialog 
Kontakt med 
intressegrupper och 
myndigheter.

BIM-nyttor Affärsidé 
Attraktion och 
målbild. Vinst.

Exploaterings-
möjligheter

Förvaltning 
Affären över tid.
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KOMPASS FÖR HÅLLBAR ARKITEKTUR 

LINK arkitektur verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle.  
Vi strävar efter att alla våra projekt ska ha hög arkitektonisk kvalitet som bygger på:

• optimerade lösningar i ett kretsloppsperspektiv

• människa och hälsa i fokus

• långsiktigt robusta och flexibla lösningar

• planetära gränser

 
För att de lösningar vi väljer ska klara framtida förändringar och behov, krävs att vi integrerar 
flexibilitet och anpassningsmöjlighet över tid. Detta gäller alla hållbarhetsaspekter i Kompas-
sen – med tidsperspektivet i åtanke i de val vi gör genom vårt projekt, kan vi tidigt påverka 
dess långsiktiga hållbarhet.

Lgh i norr, minska kylning
Solceller på tak

JM: Värme? återanvänd energi?

Kompakt form,

Lgh i norr slippa skolskydd, gemensamt i syd.

Fast solavskärmning? Del av fasadlösning?

JM: uppvärmning?

Trästomme, 
Träfasad undersöks

Best practice i invändig materialval (tidigare projetk)

Äldres och hem-miljö + arbetsmiljö - tåligt och tilltalande

JM: finns ngn egen policy att hänvisa till här?

Finns ngt av sophantering i NDS att ansluta till?

Dagvatten hantering, kan detta nyttjas 
tex i "sinnenas trädgård" syligt kretslopp 
som del av gesalting av yttremiljö?
LINK har gjrt detta i skolmiljö - har JM 
goda erfarenheter?

Kompakt planfigur, avstånd till grönskilen. 

Gröna tak där man inte har soleller?

"Sinnenas trädgård" planeringsmöjligheter, 
positivt för de äldre. 

Dubbelkolla sthlms stads berkning för grönytefaktor. 
Är NDS grönytefaktor högre?

Bra läge buss o T. Cykelrum för besökare o personal.
Lågt P -tal 
Inga p-ytor. Minmimalt hårdgjord yta

Föreslå ny gångväg mot NDS och Hjorthagens IP.
Boendet ger trygghet till passarande o vice versa.
Kontakt och synlighet.
Byggnad placerad för att underlätta orientering, 
riktning och kontakt. Förstärker siktilinjer, skapar nya
Gatan får dubbelsidigt aktiva fasader

Bidar till koppling mellan NDS och Hjorthagen
Förljer samlhusestadens prnip i höjd
Plats för äldre i Hjorthagen, generationspark?
Gemensahetslokaler med möjlighet till samnyttjande

Planlayout optimerad för att förenkla för 
verksamhet (dag(natt) samtidgit tydlig "hemkänsla" 
(undivk korridor, insitution)

I sitt uttryck:skalan som del av hjorthagen, i sin 
materialitet trä, stevn (naturmatieral) en del av 
skogdungen

Kompakt volym. inte ta mer mark i anspråk än nödvändigt.
LÅnsiktigt hållbar byggnad i drift och underhåll.

Tar hänsyn till intressen i tidigare dialog (utsiktspunkt mm)
Mkt attraktivt läge för verksamhet.

Bidrar inte till buller. Inte bullrig plats. 
Kan vara positivt med liv på planen på håll. 
¨Träd insekter fåglar likaså.
Lgh i norr. 
Optimalt placerad för utblick mot socialt liv och skog.
Samtidigt blickar förbi bygganden.

Klimat anpassade orientering av bygganden
i layout - på höjd/slänt, lgh i norr, plan del av tomten
Form o placering av byggnad med hänsyn till omgivande
mikroklimat

Det är ovanligt med ambitioner över miljöbyggnad silver.
Men kanske bra att ni funderaröver om det behövs en annan 
ansats pga denna markanvisning och de genrellt 
höga ambitionerna i Norra Djurgårdsstan (NDS)

TEMA HÅLLBARHETSASPEKTER KOMMENTAR

MILJÖ- 
CERTIFIERING

Miljöbyggnad  
Ange nivå.

Svanen FEBY  
Ange nivå.

BREEAM SE  
Ange nivå.

LEED  
Ange nivå.

Citylab BREEAM  
Communities

KLIMAT-
ANPASSNING

Placering 
Förutsättningar och 
risker. Avstånd från 
översvämningszoner. 
Strandskydd.

Dagens lokala 
förhållanden
Sol, skugga, dagsljus, 
vind, vatten (regn). 
Temperatur. 

Framtida lokala            
klimatscenarier
Sol, skugga, dagsljus, 
vind, vatten (regn). 
Temperatur. 

Topografi 
Markförutsättningar 
och höjd från grund-
vattennivån.

ENERGI

Energianvändning 
Ange krav, kWh/m2.

Energiproduktion  
Ange krav, kWh/m2.

Energiproduktion:
Sol (BIPV), utanpå- 
liggande solceller, 
solceller+solskydd. 
Vind.

Värmeförsörjning  
& kylning
Solfångare, berg-
värme, fjärrvärme, 
bioenergipanna etc.

Energilagring
El: batterier 
Värme: jordlagring 
(borrhåll).

Mätning +  
information till 
användaren

Återanvändning  
av energi
Från luft (FTX) XX%
och avloppsvatten.

ENERGISMART 
DESIGN

Form
Kompakt byggnads-
form utan köld- 
bryggor. 

Dagsljus 
Optimering av 
fönsterytor, dags- 
ljusberäkningar, 
solstudier etc.

Solskydd
Integrerad och 
optimerad i gestalt-
ningen från tidigt 
skede.

Design med  
passiva åtgärder   
Värmelagring i 
väggar, grönska för 
skuggning etc.

Uppvärmning
Centraliserat eller  
decentraliserat 
system.

Kylning 
Centraliserad, 
naturlig ventilation, 
kombination av 
lösningar.

MATERIAL

Materialval med 
godkänd klassning   
Miljödatabaser (även 
emissioner).

Minskad material- 
användning  
Under byggskedet 
och totalt. Modulärt 
byggande, prefab.

Livscykel- 
perspektiv
Materialval med låg 
miljöpåverkan under 
hela livscykeln.

Lokalproducerat 
material 
Anpassat till lokalt 
klimat, mindre trans-
portutsläpp.

Bygga cirkulärt  
Materialval med 
kretslopptänk, 
Demontera/åter- 
använda produkter.

Gestaltning 
Fasad och kon-
struktion. Taktilitet, 
estetik, kvalitet, 
opacitet.

Underhållsbehov 
och enkel  
reparerbarhet

AVFALL

Minimera bygg- 
avfall 
Med hjälp av smart 
planering och  
projektering.

Källsortering, kom-
posterbar fraktion 
och återbruk
Lättillgänglig och 
rätt dimensionerad.

Hantering av avfall
Sopsug eller sop-
rum. På stadsdels-/
områdesnivå, mobil, 
stationär.

BLÅSTRUKTUR

Vattenbesparings- 
strategier & brukar- 
information  
Vattensnåla vitvaror 
och armaturer.

Kretsloppsbaserat 
vatten- och av-
loppssystem

Hantering av  
dagvatten
Lokalt eller centralt, 
stängt eller öppet 
system.

Återanvändning 
(magasinering) av 
regnvatten  
Bevattning av gröna 
tak och väggar.

Biologisk mång-
fald i sjöar och 
vattendrag

 

GRÖNSTRUKTUR  
& BIODIVERSITET

Ekologisk mångfald 
och spridnings- 
korridorer

Landskap
Upplevelserik ute-
miljö med mycket 
grönska. Odlings- 
möjligheter.

Gröna tak/väggar
Semi-intensiva/
intensiva tak och 
väggar, växter på 
fasad.

Gröna lösningar 
inomhus 
Levande filter (syre- 
sättare, luftrenare, 
luftfuktande).

Grönytefaktor
Lokal om det 
finns annars t.ex. 
Stockholm Stads 
beräkningsmetod.

TRANSPORT  
& MOBILITET

Norm
Parkeringsplatser för 
cyklar och bilar.

Lättillgänglighet 
för cyklister
Parkeringsut- 
formning, service- 
möjlighet etc. 

Angöring till  
fastigheten  
Transportlogistik, 
angöring för brand-
bil etc.

Mobilitetsindex
Hållbara transport- 
lösningar. Bilpooler. 
Laddstationer.  
Kollektivtrafik.

Ändrad  
användning
Flexibilitet för andra 
framtida funktioner 
i/på parkeringsytor.

TRYGGHET  
& SÄKERHET

Synlighet
Aktivering, flöden, 
ljus, utblickar och 
siktlinjer.

Orienterbarhet och 
överblickbarhet 
Logik, riktmärken.

Olycksrisk
Brand, explosion, 
översvämning etc.

Personsäkerhet 
Halkrisk, fall, kollison 
etc.

Socialt gatuliv  
Planera för detta i 
olika skalor.

Integritet Programmering 
av platsen

FUNKTION  
& ANVÄNDNING

Anpassnings- 
barhet
Möjlighet att  
påverka sin 
omgivning. 

Samband  
Rumssamband,  
rumsintegration, 
logistik

Ergonomi  
Höjder, placeringar, 
utrymme.

Interaktion 
Mötesplatser,  
kommunikation och 
utblickar.

Rekreation  
Aktiv, passiv, ensam, 
tillsammans etc.

Variation
Funktioner och 
aktiviteter.

Samnyttjande av 
platser/tjänster/
saker
Delningsekonomi. 
Grannsamverkan.

IDENTITET  
& JÄMLIKHET

Identitet
Uttryck, symbol-
värde. Reflektion. 

Kontext
Kvalitéer, historia, 
utveckling. Skala 
och relation till 
omgivningen.

Gestaltning  
Upplevelse, bud-
skap, känslor, sinnen, 
originalitet.

Kultur 
Traditioner, konst, 
ceremonier.

Tillgänglighet  
för alla
Rörelse, syn, hörsel, 
kognitiv.

Inkludering  
Genus, etnicitet, 
sexuell läggning, 
ålder etc.

HÄLSA

Ljud 
Reducera oönskade 
ljud (buller, efter- 
klang), förstärka  
positiva ljud.

Ljus
Dagsljus, belysning.

Termisk komfort
Värme, kyla, drag.

Luft
Ventilation, radon, 
emissioner.

Hygien
Städbarhet, hygien- 
utrymmen.

Kontakt med 
omgivningen 
Utblickar, grönska, 
aktiviteter.

Fukt
Material och luft.

KUNDENS 
AFFÄR

Värdeskapande 
Ekonomiskt, arkitekt- 
oniskt, samhälls- 
byggande.

Dialog 
Kontakt med 
intressegrupper och 
myndigheter.

BIM-nyttor Affärsidé 
Attraktion och 
målbild. Vinst.

Exploaterings-
möjligheter

Förvaltning 
Affären över tid.
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KOMPASS FÖR HÅLLBAR ARKITEKTUR 

LINK arkitektur verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle.  
Vi strävar efter att alla våra projekt ska ha hög arkitektonisk kvalitet som bygger på:

• optimerade lösningar i ett kretsloppsperspektiv

• människa och hälsa i fokus

• långsiktigt robusta och flexibla lösningar

• planetära gränser

 
För att de lösningar vi väljer ska klara framtida förändringar och behov, krävs att vi integrerar 
flexibilitet och anpassningsmöjlighet över tid. Detta gäller alla hållbarhetsaspekter i Kompas-
sen – med tidsperspektivet i åtanke i de val vi gör genom vårt projekt, kan vi tidigt påverka 
dess långsiktiga hållbarhet.

Lgh i norr, minska kylning
Solceller på tak

JM: Värme? återanvänd energi?

Kompakt form,

Lgh i norr slippa skolskydd, gemensamt i syd.

Fast solavskärmning? Del av fasadlösning?

JM: uppvärmning?

Trästomme, 
Träfasad undersöks

Best practice i invändig materialval (tidigare projetk)

Äldres och hem-miljö + arbetsmiljö - tåligt och tilltalande

JM: finns ngn egen policy att hänvisa till här?

Finns ngt av sophantering i NDS att ansluta till?

Dagvatten hantering, kan detta nyttjas 
tex i "sinnenas trädgård" syligt kretslopp 
som del av gesalting av yttremiljö?
LINK har gjrt detta i skolmiljö - har JM 
goda erfarenheter?

Kompakt planfigur, avstånd till grönskilen. 

Gröna tak där man inte har soleller?

"Sinnenas trädgård" planeringsmöjligheter, 
positivt för de äldre. 

Dubbelkolla sthlms stads berkning för grönytefaktor. 
Är NDS grönytefaktor högre?

Bra läge buss o T. Cykelrum för besökare o personal.
Lågt P -tal 
Inga p-ytor. Minmimalt hårdgjord yta

Föreslå ny gångväg mot NDS och Hjorthagens IP.
Boendet ger trygghet till passarande o vice versa.
Kontakt och synlighet.
Byggnad placerad för att underlätta orientering, 
riktning och kontakt. Förstärker siktilinjer, skapar nya
Gatan får dubbelsidigt aktiva fasader

Bidar till koppling mellan NDS och Hjorthagen
Förljer samlhusestadens prnip i höjd
Plats för äldre i Hjorthagen, generationspark?
Gemensahetslokaler med möjlighet till samnyttjande

Planlayout optimerad för att förenkla för 
verksamhet (dag(natt) samtidgit tydlig "hemkänsla" 
(undivk korridor, insitution)

I sitt uttryck:skalan som del av hjorthagen, i sin 
materialitet trä, stevn (naturmatieral) en del av 
skogdungen

Kompakt volym. inte ta mer mark i anspråk än nödvändigt.
LÅnsiktigt hållbar byggnad i drift och underhåll.

Tar hänsyn till intressen i tidigare dialog (utsiktspunkt mm)
Mkt attraktivt läge för verksamhet.

Bidrar inte till buller. Inte bullrig plats. 
Kan vara positivt med liv på planen på håll. 
¨Träd insekter fåglar likaså.
Lgh i norr. 
Optimalt placerad för utblick mot socialt liv och skog.
Samtidigt blickar förbi bygganden.

Klimat anpassade orientering av bygganden
i layout - på höjd/slänt, lgh i norr, plan del av tomten
Form o placering av byggnad med hänsyn till omgivande
mikroklimat

Det är ovanligt med ambitioner över miljöbyggnad silver.
Men kanske bra att ni funderaröver om det behövs en annan 
ansats pga denna markanvisning och de genrellt 
höga ambitionerna i Norra Djurgårdsstan (NDS)

TEMA HÅLLBARHETSASPEKTER KOMMENTAR

MILJÖ- 
CERTIFIERING

Miljöbyggnad  
Ange nivå.

Svanen FEBY  
Ange nivå.

BREEAM SE  
Ange nivå.

LEED  
Ange nivå.

Citylab BREEAM  
Communities

KLIMAT-
ANPASSNING

Placering 
Förutsättningar och 
risker. Avstånd från 
översvämningszoner. 
Strandskydd.

Dagens lokala 
förhållanden
Sol, skugga, dagsljus, 
vind, vatten (regn). 
Temperatur. 

Framtida lokala            
klimatscenarier
Sol, skugga, dagsljus, 
vind, vatten (regn). 
Temperatur. 

Topografi 
Markförutsättningar 
och höjd från grund-
vattennivån.

ENERGI

Energianvändning 
Ange krav, kWh/m2.

Energiproduktion  
Ange krav, kWh/m2.

Energiproduktion:
Sol (BIPV), utanpå- 
liggande solceller, 
solceller+solskydd. 
Vind.

Värmeförsörjning  
& kylning
Solfångare, berg-
värme, fjärrvärme, 
bioenergipanna etc.

Energilagring
El: batterier 
Värme: jordlagring 
(borrhåll).

Mätning +  
information till 
användaren

Återanvändning  
av energi
Från luft (FTX) XX%
och avloppsvatten.

ENERGISMART 
DESIGN

Form
Kompakt byggnads-
form utan köld- 
bryggor. 

Dagsljus 
Optimering av 
fönsterytor, dags- 
ljusberäkningar, 
solstudier etc.

Solskydd
Integrerad och 
optimerad i gestalt-
ningen från tidigt 
skede.

Design med  
passiva åtgärder   
Värmelagring i 
väggar, grönska för 
skuggning etc.

Uppvärmning
Centraliserat eller  
decentraliserat 
system.

Kylning 
Centraliserad, 
naturlig ventilation, 
kombination av 
lösningar.

MATERIAL

Materialval med 
godkänd klassning   
Miljödatabaser (även 
emissioner).

Minskad material- 
användning  
Under byggskedet 
och totalt. Modulärt 
byggande, prefab.

Livscykel- 
perspektiv
Materialval med låg 
miljöpåverkan under 
hela livscykeln.

Lokalproducerat 
material 
Anpassat till lokalt 
klimat, mindre trans-
portutsläpp.

Bygga cirkulärt  
Materialval med 
kretslopptänk, 
Demontera/åter- 
använda produkter.

Gestaltning 
Fasad och kon-
struktion. Taktilitet, 
estetik, kvalitet, 
opacitet.

Underhållsbehov 
och enkel  
reparerbarhet

AVFALL

Minimera bygg- 
avfall 
Med hjälp av smart 
planering och  
projektering.

Källsortering, kom-
posterbar fraktion 
och återbruk
Lättillgänglig och 
rätt dimensionerad.

Hantering av avfall
Sopsug eller sop-
rum. På stadsdels-/
områdesnivå, mobil, 
stationär.

BLÅSTRUKTUR

Vattenbesparings- 
strategier & brukar- 
information  
Vattensnåla vitvaror 
och armaturer.

Kretsloppsbaserat 
vatten- och av-
loppssystem

Hantering av  
dagvatten
Lokalt eller centralt, 
stängt eller öppet 
system.

Återanvändning 
(magasinering) av 
regnvatten  
Bevattning av gröna 
tak och väggar.

Biologisk mång-
fald i sjöar och 
vattendrag

 

GRÖNSTRUKTUR  
& BIODIVERSITET

Ekologisk mångfald 
och spridnings- 
korridorer

Landskap
Upplevelserik ute-
miljö med mycket 
grönska. Odlings- 
möjligheter.

Gröna tak/väggar
Semi-intensiva/
intensiva tak och 
väggar, växter på 
fasad.

Gröna lösningar 
inomhus 
Levande filter (syre- 
sättare, luftrenare, 
luftfuktande).

Grönytefaktor
Lokal om det 
finns annars t.ex. 
Stockholm Stads 
beräkningsmetod.

TRANSPORT  
& MOBILITET

Norm
Parkeringsplatser för 
cyklar och bilar.

Lättillgänglighet 
för cyklister
Parkeringsut- 
formning, service- 
möjlighet etc. 

Angöring till  
fastigheten  
Transportlogistik, 
angöring för brand-
bil etc.

Mobilitetsindex
Hållbara transport- 
lösningar. Bilpooler. 
Laddstationer.  
Kollektivtrafik.

Ändrad  
användning
Flexibilitet för andra 
framtida funktioner 
i/på parkeringsytor.

TRYGGHET  
& SÄKERHET

Synlighet
Aktivering, flöden, 
ljus, utblickar och 
siktlinjer.

Orienterbarhet och 
överblickbarhet 
Logik, riktmärken.

Olycksrisk
Brand, explosion, 
översvämning etc.

Personsäkerhet 
Halkrisk, fall, kollison 
etc.

Socialt gatuliv  
Planera för detta i 
olika skalor.

Integritet Programmering 
av platsen

FUNKTION  
& ANVÄNDNING

Anpassnings- 
barhet
Möjlighet att  
påverka sin 
omgivning. 

Samband  
Rumssamband,  
rumsintegration, 
logistik

Ergonomi  
Höjder, placeringar, 
utrymme.

Interaktion 
Mötesplatser,  
kommunikation och 
utblickar.

Rekreation  
Aktiv, passiv, ensam, 
tillsammans etc.

Variation
Funktioner och 
aktiviteter.

Samnyttjande av 
platser/tjänster/
saker
Delningsekonomi. 
Grannsamverkan.

IDENTITET  
& JÄMLIKHET

Identitet
Uttryck, symbol-
värde. Reflektion. 

Kontext
Kvalitéer, historia, 
utveckling. Skala 
och relation till 
omgivningen.

Gestaltning  
Upplevelse, bud-
skap, känslor, sinnen, 
originalitet.

Kultur 
Traditioner, konst, 
ceremonier.

Tillgänglighet  
för alla
Rörelse, syn, hörsel, 
kognitiv.

Inkludering  
Genus, etnicitet, 
sexuell läggning, 
ålder etc.

HÄLSA

Ljud 
Reducera oönskade 
ljud (buller, efter- 
klang), förstärka  
positiva ljud.

Ljus
Dagsljus, belysning.

Termisk komfort
Värme, kyla, drag.

Luft
Ventilation, radon, 
emissioner.

Hygien
Städbarhet, hygien- 
utrymmen.

Kontakt med 
omgivningen 
Utblickar, grönska, 
aktiviteter.

Fukt
Material och luft.

KUNDENS 
AFFÄR

Värdeskapande 
Ekonomiskt, arkitekt- 
oniskt, samhälls- 
byggande.

Dialog 
Kontakt med 
intressegrupper och 
myndigheter.

BIM-nyttor Affärsidé 
Attraktion och 
målbild. Vinst.

Exploaterings-
möjligheter

Förvaltning 
Affären över tid.
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KOMPASS FÖR HÅLLBAR ARKITEKTUR 

LINK arkitektur verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle.  
Vi strävar efter att alla våra projekt ska ha hög arkitektonisk kvalitet som bygger på:

• optimerade lösningar i ett kretsloppsperspektiv

• människa och hälsa i fokus

• långsiktigt robusta och flexibla lösningar

• planetära gränser

 
För att de lösningar vi väljer ska klara framtida förändringar och behov, krävs att vi integrerar 
flexibilitet och anpassningsmöjlighet över tid. Detta gäller alla hållbarhetsaspekter i Kompas-
sen – med tidsperspektivet i åtanke i de val vi gör genom vårt projekt, kan vi tidigt påverka 
dess långsiktiga hållbarhet.

Lgh i norr, minska kylning
Solceller på tak

JM: Värme? återanvänd energi?

Kompakt form,

Lgh i norr slippa skolskydd, gemensamt i syd.

Fast solavskärmning? Del av fasadlösning?

JM: uppvärmning?

Trästomme, 
Träfasad undersöks

Best practice i invändig materialval (tidigare projetk)

Äldres och hem-miljö + arbetsmiljö - tåligt och tilltalande

JM: finns ngn egen policy att hänvisa till här?

Finns ngt av sophantering i NDS att ansluta till?

Dagvatten hantering, kan detta nyttjas 
tex i "sinnenas trädgård" syligt kretslopp 
som del av gesalting av yttremiljö?
LINK har gjrt detta i skolmiljö - har JM 
goda erfarenheter?

Kompakt planfigur, avstånd till grönskilen. 

Gröna tak där man inte har soleller?

"Sinnenas trädgård" planeringsmöjligheter, 
positivt för de äldre. 

Dubbelkolla sthlms stads berkning för grönytefaktor. 
Är NDS grönytefaktor högre?

Bra läge buss o T. Cykelrum för besökare o personal.
Lågt P -tal 
Inga p-ytor. Minmimalt hårdgjord yta

Föreslå ny gångväg mot NDS och Hjorthagens IP.
Boendet ger trygghet till passarande o vice versa.
Kontakt och synlighet.
Byggnad placerad för att underlätta orientering, 
riktning och kontakt. Förstärker siktilinjer, skapar nya
Gatan får dubbelsidigt aktiva fasader

Bidar till koppling mellan NDS och Hjorthagen
Förljer samlhusestadens prnip i höjd
Plats för äldre i Hjorthagen, generationspark?
Gemensahetslokaler med möjlighet till samnyttjande

Planlayout optimerad för att förenkla för 
verksamhet (dag(natt) samtidgit tydlig "hemkänsla" 
(undivk korridor, insitution)

I sitt uttryck:skalan som del av hjorthagen, i sin 
materialitet trä, stevn (naturmatieral) en del av 
skogdungen

Kompakt volym. inte ta mer mark i anspråk än nödvändigt.
LÅnsiktigt hållbar byggnad i drift och underhåll.

Tar hänsyn till intressen i tidigare dialog (utsiktspunkt mm)
Mkt attraktivt läge för verksamhet.

Bidrar inte till buller. Inte bullrig plats. 
Kan vara positivt med liv på planen på håll. 
¨Träd insekter fåglar likaså.
Lgh i norr. 
Optimalt placerad för utblick mot socialt liv och skog.
Samtidigt blickar förbi bygganden.

Klimat anpassade orientering av bygganden
i layout - på höjd/slänt, lgh i norr, plan del av tomten
Form o placering av byggnad med hänsyn till omgivande
mikroklimat

Det är ovanligt med ambitioner över miljöbyggnad silver.
Men kanske bra att ni funderaröver om det behövs en annan 
ansats pga denna markanvisning och de genrellt 
höga ambitionerna i Norra Djurgårdsstan (NDS)

TEMA HÅLLBARHETSASPEKTER KOMMENTAR

MILJÖ- 
CERTIFIERING

Miljöbyggnad  
Ange nivå.

Svanen FEBY  
Ange nivå.

BREEAM SE  
Ange nivå.

LEED  
Ange nivå.

Citylab BREEAM  
Communities

KLIMAT-
ANPASSNING

Placering 
Förutsättningar och 
risker. Avstånd från 
översvämningszoner. 
Strandskydd.

Dagens lokala 
förhållanden
Sol, skugga, dagsljus, 
vind, vatten (regn). 
Temperatur. 

Framtida lokala            
klimatscenarier
Sol, skugga, dagsljus, 
vind, vatten (regn). 
Temperatur. 

Topografi 
Markförutsättningar 
och höjd från grund-
vattennivån.

ENERGI

Energianvändning 
Ange krav, kWh/m2.

Energiproduktion  
Ange krav, kWh/m2.

Energiproduktion:
Sol (BIPV), utanpå- 
liggande solceller, 
solceller+solskydd. 
Vind.

Värmeförsörjning  
& kylning
Solfångare, berg-
värme, fjärrvärme, 
bioenergipanna etc.

Energilagring
El: batterier 
Värme: jordlagring 
(borrhåll).

Mätning +  
information till 
användaren

Återanvändning  
av energi
Från luft (FTX) XX%
och avloppsvatten.

ENERGISMART 
DESIGN

Form
Kompakt byggnads-
form utan köld- 
bryggor. 

Dagsljus 
Optimering av 
fönsterytor, dags- 
ljusberäkningar, 
solstudier etc.

Solskydd
Integrerad och 
optimerad i gestalt-
ningen från tidigt 
skede.

Design med  
passiva åtgärder   
Värmelagring i 
väggar, grönska för 
skuggning etc.

Uppvärmning
Centraliserat eller  
decentraliserat 
system.

Kylning 
Centraliserad, 
naturlig ventilation, 
kombination av 
lösningar.

MATERIAL

Materialval med 
godkänd klassning   
Miljödatabaser (även 
emissioner).

Minskad material- 
användning  
Under byggskedet 
och totalt. Modulärt 
byggande, prefab.

Livscykel- 
perspektiv
Materialval med låg 
miljöpåverkan under 
hela livscykeln.

Lokalproducerat 
material 
Anpassat till lokalt 
klimat, mindre trans-
portutsläpp.

Bygga cirkulärt  
Materialval med 
kretslopptänk, 
Demontera/åter- 
använda produkter.

Gestaltning 
Fasad och kon-
struktion. Taktilitet, 
estetik, kvalitet, 
opacitet.

Underhållsbehov 
och enkel  
reparerbarhet

AVFALL

Minimera bygg- 
avfall 
Med hjälp av smart 
planering och  
projektering.

Källsortering, kom-
posterbar fraktion 
och återbruk
Lättillgänglig och 
rätt dimensionerad.

Hantering av avfall
Sopsug eller sop-
rum. På stadsdels-/
områdesnivå, mobil, 
stationär.

BLÅSTRUKTUR

Vattenbesparings- 
strategier & brukar- 
information  
Vattensnåla vitvaror 
och armaturer.

Kretsloppsbaserat 
vatten- och av-
loppssystem

Hantering av  
dagvatten
Lokalt eller centralt, 
stängt eller öppet 
system.

Återanvändning 
(magasinering) av 
regnvatten  
Bevattning av gröna 
tak och väggar.

Biologisk mång-
fald i sjöar och 
vattendrag

 

GRÖNSTRUKTUR  
& BIODIVERSITET

Ekologisk mångfald 
och spridnings- 
korridorer

Landskap
Upplevelserik ute-
miljö med mycket 
grönska. Odlings- 
möjligheter.

Gröna tak/väggar
Semi-intensiva/
intensiva tak och 
väggar, växter på 
fasad.

Gröna lösningar 
inomhus 
Levande filter (syre- 
sättare, luftrenare, 
luftfuktande).

Grönytefaktor
Lokal om det 
finns annars t.ex. 
Stockholm Stads 
beräkningsmetod.

TRANSPORT  
& MOBILITET

Norm
Parkeringsplatser för 
cyklar och bilar.

Lättillgänglighet 
för cyklister
Parkeringsut- 
formning, service- 
möjlighet etc. 

Angöring till  
fastigheten  
Transportlogistik, 
angöring för brand-
bil etc.

Mobilitetsindex
Hållbara transport- 
lösningar. Bilpooler. 
Laddstationer.  
Kollektivtrafik.

Ändrad  
användning
Flexibilitet för andra 
framtida funktioner 
i/på parkeringsytor.

TRYGGHET  
& SÄKERHET

Synlighet
Aktivering, flöden, 
ljus, utblickar och 
siktlinjer.

Orienterbarhet och 
överblickbarhet 
Logik, riktmärken.

Olycksrisk
Brand, explosion, 
översvämning etc.

Personsäkerhet 
Halkrisk, fall, kollison 
etc.

Socialt gatuliv  
Planera för detta i 
olika skalor.

Integritet Programmering 
av platsen

FUNKTION  
& ANVÄNDNING

Anpassnings- 
barhet
Möjlighet att  
påverka sin 
omgivning. 

Samband  
Rumssamband,  
rumsintegration, 
logistik

Ergonomi  
Höjder, placeringar, 
utrymme.

Interaktion 
Mötesplatser,  
kommunikation och 
utblickar.

Rekreation  
Aktiv, passiv, ensam, 
tillsammans etc.

Variation
Funktioner och 
aktiviteter.

Samnyttjande av 
platser/tjänster/
saker
Delningsekonomi. 
Grannsamverkan.

IDENTITET  
& JÄMLIKHET

Identitet
Uttryck, symbol-
värde. Reflektion. 

Kontext
Kvalitéer, historia, 
utveckling. Skala 
och relation till 
omgivningen.

Gestaltning  
Upplevelse, bud-
skap, känslor, sinnen, 
originalitet.

Kultur 
Traditioner, konst, 
ceremonier.

Tillgänglighet  
för alla
Rörelse, syn, hörsel, 
kognitiv.

Inkludering  
Genus, etnicitet, 
sexuell läggning, 
ålder etc.

HÄLSA

Ljud 
Reducera oönskade 
ljud (buller, efter- 
klang), förstärka  
positiva ljud.

Ljus
Dagsljus, belysning.

Termisk komfort
Värme, kyla, drag.

Luft
Ventilation, radon, 
emissioner.

Hygien
Städbarhet, hygien- 
utrymmen.

Kontakt med 
omgivningen 
Utblickar, grönska, 
aktiviteter.

Fukt
Material och luft.

KUNDENS 
AFFÄR

Värdeskapande 
Ekonomiskt, arkitekt- 
oniskt, samhälls- 
byggande.

Dialog 
Kontakt med 
intressegrupper och 
myndigheter.

BIM-nyttor Affärsidé 
Attraktion och 
målbild. Vinst.

Exploaterings-
möjligheter

Förvaltning 
Affären över tid.
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KOMPASS FÖR HÅLLBAR ARKITEKTUR 

LINK arkitektur verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle.  
Vi strävar efter att alla våra projekt ska ha hög arkitektonisk kvalitet som bygger på:

• optimerade lösningar i ett kretsloppsperspektiv

• människa och hälsa i fokus

• långsiktigt robusta och flexibla lösningar

• planetära gränser

 
För att de lösningar vi väljer ska klara framtida förändringar och behov, krävs att vi integrerar 
flexibilitet och anpassningsmöjlighet över tid. Detta gäller alla hållbarhetsaspekter i Kompas-
sen – med tidsperspektivet i åtanke i de val vi gör genom vårt projekt, kan vi tidigt påverka 
dess långsiktiga hållbarhet.

Lgh i norr, minska kylning
Solceller på tak

JM: Värme? återanvänd energi?

Kompakt form,

Lgh i norr slippa skolskydd, gemensamt i syd.

Fast solavskärmning? Del av fasadlösning?

JM: uppvärmning?

Trästomme, 
Träfasad undersöks

Best practice i invändig materialval (tidigare projetk)

Äldres och hem-miljö + arbetsmiljö - tåligt och tilltalande

JM: finns ngn egen policy att hänvisa till här?

Finns ngt av sophantering i NDS att ansluta till?

Dagvatten hantering, kan detta nyttjas 
tex i "sinnenas trädgård" syligt kretslopp 
som del av gesalting av yttremiljö?
LINK har gjrt detta i skolmiljö - har JM 
goda erfarenheter?

Kompakt planfigur, avstånd till grönskilen. 

Gröna tak där man inte har soleller?

"Sinnenas trädgård" planeringsmöjligheter, 
positivt för de äldre. 

Dubbelkolla sthlms stads berkning för grönytefaktor. 
Är NDS grönytefaktor högre?

Bra läge buss o T. Cykelrum för besökare o personal.
Lågt P -tal 
Inga p-ytor. Minmimalt hårdgjord yta

Föreslå ny gångväg mot NDS och Hjorthagens IP.
Boendet ger trygghet till passarande o vice versa.
Kontakt och synlighet.
Byggnad placerad för att underlätta orientering, 
riktning och kontakt. Förstärker siktilinjer, skapar nya
Gatan får dubbelsidigt aktiva fasader

Bidar till koppling mellan NDS och Hjorthagen
Förljer samlhusestadens prnip i höjd
Plats för äldre i Hjorthagen, generationspark?
Gemensahetslokaler med möjlighet till samnyttjande

Planlayout optimerad för att förenkla för 
verksamhet (dag(natt) samtidgit tydlig "hemkänsla" 
(undivk korridor, insitution)

I sitt uttryck:skalan som del av hjorthagen, i sin 
materialitet trä, stevn (naturmatieral) en del av 
skogdungen

Kompakt volym. inte ta mer mark i anspråk än nödvändigt.
LÅnsiktigt hållbar byggnad i drift och underhåll.

Tar hänsyn till intressen i tidigare dialog (utsiktspunkt mm)
Mkt attraktivt läge för verksamhet.

Bidrar inte till buller. Inte bullrig plats. 
Kan vara positivt med liv på planen på håll. 
¨Träd insekter fåglar likaså.
Lgh i norr. 
Optimalt placerad för utblick mot socialt liv och skog.
Samtidigt blickar förbi bygganden.

Klimat anpassade orientering av bygganden
i layout - på höjd/slänt, lgh i norr, plan del av tomten
Form o placering av byggnad med hänsyn till omgivande
mikroklimat

Det är ovanligt med ambitioner över miljöbyggnad silver.
Men kanske bra att ni funderaröver om det behövs en annan 
ansats pga denna markanvisning och de genrellt 
höga ambitionerna i Norra Djurgårdsstan (NDS)

TEMA HÅLLBARHETSASPEKTER KOMMENTAR

MILJÖ- 
CERTIFIERING

Miljöbyggnad  
Ange nivå.

Svanen FEBY  
Ange nivå.

BREEAM SE  
Ange nivå.

LEED  
Ange nivå.

Citylab BREEAM  
Communities

KLIMAT-
ANPASSNING

Placering 
Förutsättningar och 
risker. Avstånd från 
översvämningszoner. 
Strandskydd.

Dagens lokala 
förhållanden
Sol, skugga, dagsljus, 
vind, vatten (regn). 
Temperatur. 

Framtida lokala            
klimatscenarier
Sol, skugga, dagsljus, 
vind, vatten (regn). 
Temperatur. 

Topografi 
Markförutsättningar 
och höjd från grund-
vattennivån.

ENERGI

Energianvändning 
Ange krav, kWh/m2.

Energiproduktion  
Ange krav, kWh/m2.

Energiproduktion:
Sol (BIPV), utanpå- 
liggande solceller, 
solceller+solskydd. 
Vind.

Värmeförsörjning  
& kylning
Solfångare, berg-
värme, fjärrvärme, 
bioenergipanna etc.

Energilagring
El: batterier 
Värme: jordlagring 
(borrhåll).

Mätning +  
information till 
användaren

Återanvändning  
av energi
Från luft (FTX) XX%
och avloppsvatten.

ENERGISMART 
DESIGN

Form
Kompakt byggnads-
form utan köld- 
bryggor. 

Dagsljus 
Optimering av 
fönsterytor, dags- 
ljusberäkningar, 
solstudier etc.

Solskydd
Integrerad och 
optimerad i gestalt-
ningen från tidigt 
skede.

Design med  
passiva åtgärder   
Värmelagring i 
väggar, grönska för 
skuggning etc.

Uppvärmning
Centraliserat eller  
decentraliserat 
system.

Kylning 
Centraliserad, 
naturlig ventilation, 
kombination av 
lösningar.

MATERIAL

Materialval med 
godkänd klassning   
Miljödatabaser (även 
emissioner).

Minskad material- 
användning  
Under byggskedet 
och totalt. Modulärt 
byggande, prefab.

Livscykel- 
perspektiv
Materialval med låg 
miljöpåverkan under 
hela livscykeln.

Lokalproducerat 
material 
Anpassat till lokalt 
klimat, mindre trans-
portutsläpp.

Bygga cirkulärt  
Materialval med 
kretslopptänk, 
Demontera/åter- 
använda produkter.

Gestaltning 
Fasad och kon-
struktion. Taktilitet, 
estetik, kvalitet, 
opacitet.

Underhållsbehov 
och enkel  
reparerbarhet

AVFALL

Minimera bygg- 
avfall 
Med hjälp av smart 
planering och  
projektering.

Källsortering, kom-
posterbar fraktion 
och återbruk
Lättillgänglig och 
rätt dimensionerad.

Hantering av avfall
Sopsug eller sop-
rum. På stadsdels-/
områdesnivå, mobil, 
stationär.

BLÅSTRUKTUR

Vattenbesparings- 
strategier & brukar- 
information  
Vattensnåla vitvaror 
och armaturer.

Kretsloppsbaserat 
vatten- och av-
loppssystem

Hantering av  
dagvatten
Lokalt eller centralt, 
stängt eller öppet 
system.

Återanvändning 
(magasinering) av 
regnvatten  
Bevattning av gröna 
tak och väggar.

Biologisk mång-
fald i sjöar och 
vattendrag

 

GRÖNSTRUKTUR  
& BIODIVERSITET

Ekologisk mångfald 
och spridnings- 
korridorer

Landskap
Upplevelserik ute-
miljö med mycket 
grönska. Odlings- 
möjligheter.

Gröna tak/väggar
Semi-intensiva/
intensiva tak och 
väggar, växter på 
fasad.

Gröna lösningar 
inomhus 
Levande filter (syre- 
sättare, luftrenare, 
luftfuktande).

Grönytefaktor
Lokal om det 
finns annars t.ex. 
Stockholm Stads 
beräkningsmetod.

TRANSPORT  
& MOBILITET

Norm
Parkeringsplatser för 
cyklar och bilar.

Lättillgänglighet 
för cyklister
Parkeringsut- 
formning, service- 
möjlighet etc. 

Angöring till  
fastigheten  
Transportlogistik, 
angöring för brand-
bil etc.

Mobilitetsindex
Hållbara transport- 
lösningar. Bilpooler. 
Laddstationer.  
Kollektivtrafik.

Ändrad  
användning
Flexibilitet för andra 
framtida funktioner 
i/på parkeringsytor.

TRYGGHET  
& SÄKERHET

Synlighet
Aktivering, flöden, 
ljus, utblickar och 
siktlinjer.

Orienterbarhet och 
överblickbarhet 
Logik, riktmärken.

Olycksrisk
Brand, explosion, 
översvämning etc.

Personsäkerhet 
Halkrisk, fall, kollison 
etc.

Socialt gatuliv  
Planera för detta i 
olika skalor.

Integritet Programmering 
av platsen

FUNKTION  
& ANVÄNDNING

Anpassnings- 
barhet
Möjlighet att  
påverka sin 
omgivning. 

Samband  
Rumssamband,  
rumsintegration, 
logistik

Ergonomi  
Höjder, placeringar, 
utrymme.

Interaktion 
Mötesplatser,  
kommunikation och 
utblickar.

Rekreation  
Aktiv, passiv, ensam, 
tillsammans etc.

Variation
Funktioner och 
aktiviteter.

Samnyttjande av 
platser/tjänster/
saker
Delningsekonomi. 
Grannsamverkan.

IDENTITET  
& JÄMLIKHET

Identitet
Uttryck, symbol-
värde. Reflektion. 

Kontext
Kvalitéer, historia, 
utveckling. Skala 
och relation till 
omgivningen.

Gestaltning  
Upplevelse, bud-
skap, känslor, sinnen, 
originalitet.

Kultur 
Traditioner, konst, 
ceremonier.

Tillgänglighet  
för alla
Rörelse, syn, hörsel, 
kognitiv.

Inkludering  
Genus, etnicitet, 
sexuell läggning, 
ålder etc.

HÄLSA

Ljud 
Reducera oönskade 
ljud (buller, efter- 
klang), förstärka  
positiva ljud.

Ljus
Dagsljus, belysning.

Termisk komfort
Värme, kyla, drag.

Luft
Ventilation, radon, 
emissioner.

Hygien
Städbarhet, hygien- 
utrymmen.

Kontakt med 
omgivningen 
Utblickar, grönska, 
aktiviteter.

Fukt
Material och luft.

KUNDENS 
AFFÄR

Värdeskapande 
Ekonomiskt, arkitekt- 
oniskt, samhälls- 
byggande.

Dialog 
Kontakt med 
intressegrupper och 
myndigheter.

BIM-nyttor Affärsidé 
Attraktion och 
målbild. Vinst.

Exploaterings-
möjligheter

Förvaltning 
Affären över tid.

©
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KOMPASS FÖR HÅLLBAR ARKITEKTUR 

LINK arkitektur verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle.  
Vi strävar efter att alla våra projekt ska ha hög arkitektonisk kvalitet som bygger på:

• optimerade lösningar i ett kretsloppsperspektiv

• människa och hälsa i fokus

• långsiktigt robusta och flexibla lösningar

• planetära gränser

 
För att de lösningar vi väljer ska klara framtida förändringar och behov, krävs att vi integrerar 
flexibilitet och anpassningsmöjlighet över tid. Detta gäller alla hållbarhetsaspekter i Kompas-
sen – med tidsperspektivet i åtanke i de val vi gör genom vårt projekt, kan vi tidigt påverka 
dess långsiktiga hållbarhet.

Lgh i norr, minska kylning
Solceller på tak

JM: Värme? återanvänd energi?

Kompakt form,

Lgh i norr slippa skolskydd, gemensamt i syd.

Fast solavskärmning? Del av fasadlösning?

JM: uppvärmning?

Trästomme, 
Träfasad undersöks

Best practice i invändig materialval (tidigare projetk)

Äldres och hem-miljö + arbetsmiljö - tåligt och tilltalande

JM: finns ngn egen policy att hänvisa till här?

Finns ngt av sophantering i NDS att ansluta till?

Dagvatten hantering, kan detta nyttjas 
tex i "sinnenas trädgård" syligt kretslopp 
som del av gesalting av yttremiljö?
LINK har gjrt detta i skolmiljö - har JM 
goda erfarenheter?

Kompakt planfigur, avstånd till grönskilen. 

Gröna tak där man inte har soleller?

"Sinnenas trädgård" planeringsmöjligheter, 
positivt för de äldre. 

Dubbelkolla sthlms stads berkning för grönytefaktor. 
Är NDS grönytefaktor högre?

Bra läge buss o T. Cykelrum för besökare o personal.
Lågt P -tal 
Inga p-ytor. Minmimalt hårdgjord yta

Föreslå ny gångväg mot NDS och Hjorthagens IP.
Boendet ger trygghet till passarande o vice versa.
Kontakt och synlighet.
Byggnad placerad för att underlätta orientering, 
riktning och kontakt. Förstärker siktilinjer, skapar nya
Gatan får dubbelsidigt aktiva fasader

Bidar till koppling mellan NDS och Hjorthagen
Förljer samlhusestadens prnip i höjd
Plats för äldre i Hjorthagen, generationspark?
Gemensahetslokaler med möjlighet till samnyttjande

Planlayout optimerad för att förenkla för 
verksamhet (dag(natt) samtidgit tydlig "hemkänsla" 
(undivk korridor, insitution)

I sitt uttryck:skalan som del av hjorthagen, i sin 
materialitet trä, stevn (naturmatieral) en del av 
skogdungen

Kompakt volym. inte ta mer mark i anspråk än nödvändigt.
LÅnsiktigt hållbar byggnad i drift och underhåll.

Tar hänsyn till intressen i tidigare dialog (utsiktspunkt mm)
Mkt attraktivt läge för verksamhet.

Bidrar inte till buller. Inte bullrig plats. 
Kan vara positivt med liv på planen på håll. 
¨Träd insekter fåglar likaså.
Lgh i norr. 
Optimalt placerad för utblick mot socialt liv och skog.
Samtidigt blickar förbi bygganden.

Klimat anpassade orientering av bygganden
i layout - på höjd/slänt, lgh i norr, plan del av tomten
Form o placering av byggnad med hänsyn till omgivande
mikroklimat

Det är ovanligt med ambitioner över miljöbyggnad silver.
Men kanske bra att ni funderaröver om det behövs en annan 
ansats pga denna markanvisning och de genrellt 
höga ambitionerna i Norra Djurgårdsstan (NDS)

Miljöbyggnad Silver  

God placering av volym och skala. Goda markförutsättningar. Trästomme och -fasad.

Kompakt byggnadsform. Optimering av läget: anpassat till terräng, vind och solförhållanden, lägen-
heter huvudsakligen i norr eller skuggade av träd. Dagsljus beräkningar och optimering av fönsteryta.  
Goda ventilationslösningar.

Sunda naturmaterial, material med låg miljöpåverkan, kretslopptänk i materialval. Hållbara , beprövade 
val i gestaltning.

Läget vid parken, försäkra ekbacken och dess natur, spridningskorridoren. Återställa och bevara natur-
mark, bygga i minst ekologiskt känsliga platsen.  Kompakt byggnad, litet fotavtryck. Sedum tak. Odling 
i trädgård.

Mjlighet att tillföra en fin koppling mellan bostadsområden. Verksamhet som inte är beroende av 
mycket biltransporter, utmörkt kollektivtrafik för anställda och besökare.

Dygnet-runt-verksamhet på plats som blir tryggare för alla av att vara mer upplyst och befolkad. Stude-
rade siktlinjer, nivåer, tillgänglighet, brand mm.  Upplevelse av trygghet och liv för de äldre som del av 
befintligt bostadsområde.

Funktionsblandad stad, möjlighet att leva hela livet i sin stadsdel. Byggnad planerad för god logistik 
och flöden inne och ute. Möjlighet till lokaler i bygganden med tjänster som erbjuds äldre i stadsdelen.

Delaktighet, flera generationers möjlighet att mötas i närområdet. Koppling till den historiska miljön 
i Hjorthagen, upplevelse av att höra till. Tillgängligt för de äldre men också ökad tillgänglighet kring 
platsen för de boende.

Ej bullerstört, sunda material, goda dagsljusförhållanden, ”ekofili” läkande närhet till naturupplevelse 
inne och ute, trädgård för alla sinnen. God arbetsmiljö med goda förutsättninga för ge god vård. 
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Förslag
 H

jorthagskransen
Typplan, program och nyckeltal

Diagram (A4)

Plan 0

1:400

2021-11-02

Entréplan, skala 1:500 (A4)

Tomtarea ca 3700 kvm

Ytor

Ytsammanställning

2021-11-02

Ytsammanställning

Typ     Antal  Vån m2

Inlast     1   0 29 m2

Soprum    1  0 39 m2

”Vardagsrum”/entréplats  1  0 29 m2

Gemensamhetslokal   1  -1 196 m2

Frd säsong    1  -1 89 m2

Omklädning personal  1  -1 89 m2

Lägenhetsfrd   1   -1 92 m2

Teknik    1   -1 80 m2

Städcentral     1  -1 16 m2

Skölj     1  -1 16 m2

El/Data    1  -1  34 m2

  

Gemensamhetsutrymmen per våning
Aktivitetsrum   1  0-2 50 m2

Tvätt      1  0-2 19 m2

RWC / Personal   1  0-2 10 m2

Personalytor
Vilrum    1  1 10 m2

Kontor    2  2 10 m2

Mötesrum    1  2 16 m2

SSK + Medicin   1  2 23 + 8 m2

Expedition    1  1 10 m2

Pentry/personalrum  1  1 57 m2

Avdelning       513 m2

Lägenhet:     10  0-2 30,4 m2 (inkl schakt)

       0-2 29,6 m2 (exkl schakt)

Vardagsrum:    1  0-2 31 m2

Kök/matrum:    1  0-2 56 m2

Dok     1  0-2 4 m2

Städ/SP    1  0-2 4 m2

Balkong:     2  0-2 12 m2

Ytor

Ytsammanställning

2021-11-02

Ytsammanställning

Typ     Antal  Vån m2

Inlast     1   0 29 m2

Soprum    1  0 39 m2
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Gemensamhetslokal   1  -1 196 m2
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Omklädning personal  1  -1 89 m2
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Städcentral     1  -1 16 m2

Skölj     1  -1 16 m2

El/Data    1  -1  34 m2

  

Gemensamhetsutrymmen per våning
Aktivitetsrum   1  0-2 50 m2

Tvätt      1  0-2 19 m2

RWC / Personal   1  0-2 10 m2

Personalytor
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Kontor    2  2 10 m2

Mötesrum    1  2 16 m2

SSK + Medicin   1  2 23 + 8 m2

Expedition    1  1 10 m2

Pentry/personalrum  1  1 57 m2

Avdelning       513 m2

Lägenhet:     10  0-2 30,4 m2 (inkl schakt)

       0-2 29,6 m2 (exkl schakt)

Vardagsrum:    1  0-2 31 m2

Kök/matrum:    1  0-2 56 m2

Dok     1  0-2 4 m2

Städ/SP    1  0-2 4 m2

Balkong:     2  0-2 12 m2
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