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PAUL-HENRI SPAAK-BYGNINGEN  
CHARTER FOR EN FORBILLEDLIG BYGNING UD FRA ET 

MILJØMÆSSIGT — SOCIALT — ARBEJDSMÆSSIGT SYNSPUNKT 
 

 
Overordnede ambitioner: 

 

1. Paul-Henri SPAAK-Bygningen skal være forbillede set ud fra et miljømæssigt 

synspunkt. respekt for miljøet er et centralt koncept for hele projektet. 

2. Den fremtidige bygning vil kunne neutralisere dens CO2-fodaftryk, være 

energiuafhængig og uafhængig af anvendelsen af vand, der ikke er drikkevand. 

3. Den fremtidige bygning vil generere en overproduktion af elektrisk energi. 

4. Den fremtidige bygning vil regenerere miljøet omkring bygningen. Opførelsen skal 

betragtes som en positiv indvirkning på miljøet og byen, både hvad angår energi, 

luftkvalitet og lokal biodiversitet. 

5. I alle faser af bygningens levetid, fra forberedelse til levetid, følger sidstnævnte 

principperne for den cirkulære økonomi (længere levetid, produktopgradering, 

genanvendelse, anvendelse af lokal knowhow, genanvendelse af det maksimale ex 

situ/in situ, dekontaminering af jorden, genanvendelse af inert affald, genanvendelse 

af jorden fra udgravningerne, opretholdelse af jordhierarkiet, prioritering af de korte 

produktions- og forsyningskæder osv.) 

6. Bygningens design skal være baseret på bioklimatologiske principper for tilpasning 

til geodata, solbelysning, vindeksponering, vejrbestandighed, indendørs komfort, 

neutrale klimakoncepter, maksimal anvendelse af dagslys, placering af topografien 

osv.  

7. Den fremtidige bygning skal genopbygge forbindelserne mellem byen og naturen, 

især ved at vende sig mod Leopold-parken og blive forbundet med Place du 

Luxembourg. De fremtidige forbindelser og den fremtidige udformning vil være 

afgørende for urbaniseringen af kvarteret, gøre det lettere tilgængelige for 

borgerne og gøre Europa-Parlamentets lokalitet mere livligt; 

8. Projekt-, bygnings- og opstartsprocesser vil følge en attesteringsstruktur på WELL-

niveau (for trivsel), ISO (for tilgængelighed) og DGNB (for miljøparametre). 

9. Projektledelsen vil følge den kollaborative LEAN-metode.  

 

Emissionerne: 

 

10. Opnåelse af en kulstofneutral balance 



 

2 
 

DA  PE 636.717/BUR/ANN.1 

11. Muligheden for at opfange kulstof gennem elementer i bygningen og indførelse af ny 

vegetation 

12. Anvendelse af vegetation til luftrensning, iltproduktion og forbedring af luftkvaliteten i 

området 

13. Udformning af rum uden giftige produkter eller kemiske opløsningsmidler. 

 

Energi: 

 

14. Et positivt energikoncept gennem vedvarende energiproduktion og energilagring på 

stedet 

15. Gennemførlighedsundersøgelse af etablering af net mellem varme/kulde på stedet og 

returnering af overskuddet af varme/kulde til omkringliggende bygninger/område 

16. Etablere et intelligent net ved at forbinde bygningen med Europa-Parlamentets øvrige 

bygninger og sikre en integreret forvaltning af området 

17. Anvendelse af naturressourcer (sol-, vind-, jord-, varme- og andre ressourcer) til 

energiproduktion. 

18. Anvendelse af kunstig intelligens til energiforvaltning af bygningen.  

 

Vand: 

 

19. 100 % gennemtrængelig eller tilsvarende i hele området 

20. 100 % svarende til balancen mellem forbrug og regenerering 

21. 100 % selvforsynende i vand, der ikke er drikkevand (sanitære installationer og 

klimaanlæg) 

22. Gennemførlighedsundersøgelse af vandcyklussens autonomi på stedet. 

 

Kortsigtede virkninger: 

 

23. Udformning af denne bygning med høring af fremtidige brugere, naboer og offentlige 

myndigheder med henblik på at skabe et fælles og afbalanceret koncept 

24. Sikring af en forbilledlig bygningsplads (fair, deltagelsesbaseret, reduceret fodaftryk, 

begrænsning af gener og affald, men også uddannelsesmæssig, legende) 

25. Genopbygge bymæssige, miljømæssige og sociale forbindelser (vegetation, 

mobilitet, biotop) 

26. Byg lokalt og by let ved integration af begrebet reversibel/smidig konstruktion via 

tørbygningssystemer. 
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Langsigtede virkninger: 

 

27. Europa-Parlamentets undersøgelse af eliminering af ”Earth overshoot-day” og 

virkningen af den fremtidige bygning 

28. Modularitet, udvikling og fleksibilitet i forhold til de teknologiske og sociale 

ændringer og udviklinger 

29. Intelligent og modulopbygget drift, afhængig af de forskellige behov og begivenheder 

30. Fremtidssikret udformning > Ekstra modstandsdygtighed / udformning til 

forandring (i forhold til klimaændringer, lovgivningsmæssige ændringer og ændringer 

i rumbevillingerne). Bygningens struktur skal være stabil, modstandsdygtig, fleksibel 

og modulbaseret for at muliggøre fremtidige tilpasninger og nye udnyttelser. 

31. Enkelhed i driften og driften af anlæggene - åben kilde. 

 

Forbrug: 

 

32. Reducere al forbrug i forbindelse med processer (IT, udstyr i lokaler, køkken osv.) og 

ikke kun forbruget i forbindelse med komfort > Udnyttelse af den fælles viden i fælles 

udvikling med universiteterne 

33. Udløse en ændring af vaner - gribe/forudskikke i videst muligt omfang (og i 

samarbejde med fremtidige brugere) - alle muligheder for at mindske 

miljøpåvirkningen ved at forsøge at integrere de muligheder, der opstår som følge af 

fremtidige ændringer i byggeriets aktiviteter, i designfasen (dvs.: arbejdsmetoder, 

mobilitet, teletilstedeværelse, ressourceeffektivitet, virkningen af catering og 

dataudstyr osv. 

34. Udviklingen i graden af tilfredshed med klimakomforten (acceptabel omgivende 

temperatur om sommeren og om vinteren, realtidsoplysninger til brugerne om 

hydrotermiske forhold). 

 

Udveksling og deling med samfundet: 

 

35. Meddeling > deling af oplysninger gennem en åben database med en deltagerbaseret 

og pædagogisk tilgang, som vil gøre det muligt at kopiere gode eksempler og 

innovationer, der kan gentages  

36. Knytning af sociale forbindelser (gennem høring og kommunikation), bymæssige 

forbindelser og økologiske forbindelser. 

37. At stille bymæssige og sociale faciliteter til rådighed for at forbedre livskvaliteten i 

kvarteret. 

 


