
 
 

  

 
 
 

 
 
SANDELLSANDBERG ARKITEKTER AB              DÖBELNSGATAN 54, 113 52 STOCKHOLM  SANDELLSANDBERG.SE   

 

Bra arkitektur och design håller. 

Det bästa huset är det som inte rivs. Den bästa stolen är den som säljs om och om igen. Det är i 
långsiktigheten tillsammans med ekonomi, miljö och de sociala aspekterna riktig hållbarhet uppnås. Därför 
arbetar sandellsandberg aktivt för att skapa ett hållbart samhälle ur ett långsiktigt perspektiv med människor i 
fokus. Det betyder att vårt mål är att leverera: 

 Klimatsmarta byggnader och design som rör sig mot klimatneutrala projekt i stadig takt. 
 Resurseffektiva lösningar med utgångspunkt i livscykelperspektivet. 
 Flexibla lösningar som med minsta möjliga resurser kan anpassas till nya användningsområden. 
 Rätt lösning på rätt plats för att ge alla parter i byggprocessen bästa förutsättningar för ekonomisk 

hållbarhet. 
 Socialt hållbara projekt som främjar en miljö präglad av god hälsa, jämställdhet samt människors 

delaktighet i samhällsutvecklingen. 
 Arkitektur och design byggt av kvalitativa material med lång hållbarhet. 

 
Bred erfarenhet av hållbarhet i alla skalor. 

Genom att arbeta med projekt i alla skalor från produktdesign till stadsplanering har vi lärt oss att anpassa 
våra lösningar till de specifika behov som efterfrågas. Det ger oss också förmågan att anta de utmaningar ett 
framtida hållbart samhälle kräver. 
 
Sandellsandberg är en del av ÅF-koncernen* som är ledande inom hållbart samhällsbyggande. För att kunna 
erbjuda våra kunder bred kunskap kring hållbarhetsfrågor samarbetar vi ofta med ÅF i våra projekt.  
 
* http://www.afconsult.com/sv/lar-kanna-oss/hallbarhet/ 
 
 
Tillsammans bygger vi för en hållbar framtid. 

För att säkerställa att vi levererar bästa möjliga produkt och uppnår våra framtida mål jobbar vi med: 
 Kontinuerlig kompetensutveckling – Vi för en aktiv dialog gällande hållbarhetsfrågor på kontoret och 

verkar för ett kontinuerligt kunskapsinhämtande. Detta sker via utbildning inom relevanta 
certifieringssystem, samt inbjudna föreläsare, studiebesök och intern kunskapsdelning. 

 Sandellsandberg hållbarhetsguide – En guide där medarbetare snabbt kan söka information om 
hållbara system, material och leverantörer. Guiden uppdateras och redigeras kontinuerligt. 

 Nätverk – Vi deltar i nätverk inom hållbar samhällsbyggnad genom medlemskap i Swedish Green 
Building Council, SGBC. 

 Ett grönare kontor – Vi strävar alltid efter att vårt dagliga arbete på sandellsandberg ska ha minsta 
möjliga påverkan på vår närmiljö och vårt klimat. 

 
I dialog med kunden sätter vi relevanta hållbarhetsmål för det enskilda projektet genom:  

 Hållbarhetskontroll – Vid uppstart upprättas en projektspecifik miljö- och hållbarhetsplan som 
definierar relevanta aspekter att förhålla sig till under arbetets gång. 

 Kvalitets- och miljöledningssystem – Enligt ISO 9001 och ISO 14001.  
 Miljöcertifieringar – Vi använder oss av de ledande certifieringssystemen och miljödatabaser genom 

hela projektet för att säkerställa att miljö- och kvalitetskraven blir en naturlig del av vår design och 
vårt värdeskapande.  


