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PAUL-HENRI SPAAK-BYGGNADEN  
PLAN FÖR EN EXEMPLARISK BYGGNAD VAD GÄLLER  
MILJÖ - SOCIALA FÖRHÅLLANDEN - ARBETSVILLKOR 

 
 
 
Övergripande ambitioner 

 

1. Paul-Henri Spaak-byggnaden måste vara exemplarisk ur miljösynpunkt. Miljöhänsyn 

är ett centralt begrepp för hela projektet. 

2. Den framtida byggnaden ska kunna neutralisera sitt koldioxidavtryck och vara 

energimässigt autonom och oberoende i fråga om användningen av annat vatten än 

dricksvatten. 

3. Den framtida byggnaden ska ge en överproduktion av elektricitet. 

4. Den framtida byggnaden ska ge nytt liv åt den omkringliggande miljön. Att den byggs 

ska ses som något positivt för miljön och staden, såväl när det gäller energiaspekter 

och luftkvalitet som lokal biologisk mångfald. 

5. Byggnaden ska under alla faser, från planeringsstadiet till den dag då den inte längre 

används, följa principerna för den cirkulära ekonomin (förlängd livslängd, 

nyanvändning av produkter, återvinning, användning av lokalt kunnande, 

återanvändning av så mycket material som möjligt – såväl befintligt som hämtat från 

andra ställen – sanering av marken, återanvändning av inert material, återanvändning 

av jord som återvunnits vid grävningsarbetena, bevarad ordning mellan de olika 

jordlagren, prioritering av korta produktions- och leveranskedjor osv.). 

6. Byggnadens utformning måste bygga på miljö- och klimatvänliga principer i fråga 

om anpassning till geografiska förutsättningar, riktning i förhållande till solen, 

vindexponering, väderbeständighet, utomhus- och inomhuskomfort, klimatneutralitet, 

maximal användning av dagsljuset, användning av topografin vid anläggandet osv.  

7. Den framtida byggnaden måste återskapa banden mellan stad och natur, särskilt 

genom att öppna upp mot Léopoldparken och knyta samman med Place du 

Luxembourg. De förbindelser som byggs upp och deras utformning kommer att vara 

avgörande för att kvarteret integreras i staden, att det blir lättillgängligt för 

människorna och att mer liv och rörelse skapas kring Europaparlamentet. 

8. Projekt-, bygg- och driftprocesserna kommer att följa en certifieringsstruktur på WELL-

nivå (för komfort), ISO (för tillgänglighet) och DBNB (för miljöparametrar). 

9. Projektledningen kommer att följa samarbetsmetoden LEAN.  
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Utsläpp och föroreningar 

 
10. Uppnå ett neutralt koldioxidavtryck. 

11. Skapa möjlighet att binda koldioxid genom byggnadens konstruktion och genom att 

skapa ny vegetation. 

12. Använda vegetation för luftbehandling, för syreproduktion och för att förbättra 

luftkvaliteten i kvarteret. 

13. Utforma utrymmen utan giftiga produkter eller kemiska lösningsmedel. 

 

Energi 

 

14. Ha en positiv energimodell, genom produktion av förnybar energi och lagring av 

energi på plats. 

15. Göra en genomförbarhetsstudie om nätverk för varm/kall energi på plats och 

återförande av överskottet av varm/kall energi till omkringliggande byggnader/kvarter. 

16. Skapa ett intelligent elnät (smartgrid) genom att koppla samman byggnaden med 

parlamentets övriga fastigheter och säkerställa en integrerad förvaltning av hela 

området. 

17. Använda naturresurser (sol, vind, jord, värmeväxling m.m.) för energiproduktion. 

18. Använda system för artificiell intelligens för byggnadens energiförvaltning.  

 

Vatten 

 

19. Ett miljöavtryck som är permeabelt till hundra procent eller likvärdigt på hela platsen. 

20. Hundraprocentig balans mellan vad som förbrukas och vad som regenereras. 

21. Hundraprocentig autonomi när det gäller vatten (vatten för sanitet och 

klimatanläggning; inte dricksvatten). 

22. Genomförbarhetsstudie avseende ett autonomt vattenkretslopp på platsen. 

 

Åtgärder på kort sikt 

 

23. Utforma denna byggnad genom samråd med framtida användare, grannar och 

myndigheter, för att skapa ett gemensamt och balanserat koncept. 

24. Garantera en exemplarisk byggarbetsplats (den ska gå att besöka, inbjuda till 

delaktighet, ge minskat miljöavtryck med begränsade störningar, föroreningar och 

avfall, men även vara en plats för utbildning och positiva intryck). 
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25. Återskapa urbana, miljörelaterade och sociala förbindelser (vegetation, 

transporter, biotop). 

26. Build local och Build light, bygga lokalt och bygga lätt, med integrering av ett 

byggkoncept som ger möjlighet till ändring och anpassning genom 

konstruktionssystem med förtillverkat material utan vattenanvändning. 

 
Åtgärder på lång sikt 

 

27. Undersökning av hur Europaparlamentets ekologiska skuld kan elimineras, liksom den 

framtida byggnadens inverkan. 

28. Modularitet, utveckling och flexibilitet för att möta förändringar, ny teknik och 

samhällsutveckling. 

29. Intelligent och modulär drift, anpassad efter olika behov och händelser. 

30. Framtidssäker utformning med extra motståndskraft för att klara förändringar – 

design for change (klimatförändringar, ändrad lagstiftning, förändringar i fråga om hur 

utrymmen ska användas). Byggnadens struktur måste vara stabil, motståndskraftig, 

flexibel och utbytbar för att möjliggöra framtida anpassning och nya 

användningsområden. 

31. Enkel drift och enkel uppbyggnad av installationer och anläggningar — open source. 

 

Förbrukning 

 

32. Minska all processrelaterad förbrukning (informationsteknik, utrustning i lokaler, kök 

etc., och inte bara förbrukning som avser komforten > utnyttja kunskapsdelning i nära 

samarbete med universiteten. 

33. Starta en förändringsprocess av rutiner och vanor: Så långt det är görligt (och i 

samarbete med framtida användare) utnyttja och föregripa alla möjligheter att minska 

inverkan på miljön, genom att redan i planeringsstadiet försöka integrera de 

möjligheter som kan öppnas om man skapar nya rutiner för all verksamhet i 

byggnaden, till exempel i fråga om arbetsmetoder, rörlighet, distansarbete, 

resurseffektivitet, inverkan av restaurangverksamhet och datautrustning m.m.). 

34. Göra fler nöjda med inomhusklimatet (acceptabel rumstemperatur såväl sommar 

som vinter, med realtidsinformation till användarna om hydrotermiska förhållanden). 
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Utbyte och delning med omgivningen 

 

35. Co-sharing > gemensam informationsdelning med en öppen databas och en deltagar- 

och utbildningsinriktad strategi som gör det möjligt att vid senare tillfällen upprepa goda 

exempel och kopiera innovationer. 

36. Knyta sociala band (genom samråd och kommunikation) och kontakter för 

stadsplanering och miljöskydd. 

37. Erbjuda urbana och sociala faciliteter för förbättrad livskvalitet i kvarteret. 


