
 

 

Sthlm 01 - Nowy punkt orientacyjny w 
Sztokholmie, który uzyskał unikatowy 
certyfikat zielonego budynku  

Architektura może być wykorzystywana jako narzędzie do kultywowania kreatywności. Jeśli w naszym otoczeniu 
kładzie się duży nacisk na komfort, przestrzeń, kolor i oświetlenie, badania wykazują, że może to sprzyjać ludzkiej 
kreatywności. Związek pomiędzy osobą a miejscem może tę kreatywność wyzwalać. Sthlm 01 to nowy wieżowiec w 
Sztokholmie, który przyczynia się do wyzwalania takiej kreatywności poprzez komunikację i interakcje. Budynek 
uzyskał unikatowy zielony certyfikat LEED platinum. 

Zdjęcie: Anders Bobert  

Zamknięta bryła budynku stanowi neutralny element w tętniącym życiem otoczeniu. Elewację budynku 
tworzą kanciaste kształty, a uzupełniające się kolory tworzą piękną mieszankę, gdy światło pada na 
budynek. Sthlm 01 to prawdziwe arcydzieło, a także nowy punkt orientacyjny dla miasta. Architekci 
stojący za Sthlm 01 to firma Sauerbruch & Hutton, która jest znana z kolorowych i spektakularnych 
budowli.  

" Największym wyzwaniem w tym projekcie było osiągnięcie wszystkich naszych celów pod względem 
czasu i budżetu. Jest to wspaniały budynek z wieloma różnymi innowacjami technicznymi, które wymagały 
dużo czasu na przeprowadzenie testów i dostosowania rozwiązań stworzonych specjalnie dla tego 
projektu. Przykładem może być wpuszczona fasada, wolnostojące zadaszenie oraz specjalnie 



zaprojektowany system wentylacji wysokotemperaturowej. Dzięki naszej bliskiej współpracy z 
wykonawcami i konsultantami jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatu", mówi Lina Lahiri, Partner w 
Sauerbruch Hutton.  

Budynek jest nie tylko obiektem przyciągającym wzrok, ale również miejscem spotkań. Priorytetem są 
przestrzenie wspólne, a na dawnych terenach przemysłowych powstała nowa architektura z przestrzenią 
dla 1500 stanowisk pracy i miejscem dla kreatywności. Dzięki swym 102 metrom wysokości, Sthlm 01 jest 
jednym z najwyższych budynków w stolicy, a wykonawca, firma Skanska, zadbała o to, by w pełni to 
wykorzystać - Niklas Ahlbom będzie serwował najwyższej jakości jedzenie i napoje w restauracji i barze na 
dachu zlokalizowanym na 27 piętrze.  

"Sthlm 01 to spektakularny budynek zdobiący sylwetkę Sztokholmu. Wierzę, że budynek jest dobrze 
odbierany przez mieszkańców i mam nadzieję, że stanie się symbolem kreatywnego południa" - mówi 
Magnus Hellsten z firmy SKANSKA. 

Projekt zielonego budynku 

Sthlm 01 otrzymał unikatowy certyfikat zielonego budynku LEED platinum (Leadership in Energy and 
Environmental Design), który potwierdza, że posiada on ekologiczne rozwiązania w zakresie projektu, 
budowy, eksploatacji i utrzymania budynku. Jest to dowód na zrównoważony rozwój zarówno dla 
środowiska, jak i dla ludzi, którzy będą przebywać na terenie obiektu. 

"Sthlm 01 jest zrównoważonym budynkiem biurowym nie tylko dzięki temu, że posiada platynowy 
certyfikat LEED, ale również w szerszej perspektywie dzięki atrakcyjnemu designowi i udogodnieniach dla 
społeczeństwa . Już na wczesnym etapie, myśl o tym, że budynek biurowy jest naturalną częścią dzielnicy, 
nadała ton tworzeniu życia i ruchu 24/7. Modernizujemy uśpioną dotąd część Sztokholmu z największym 
szacunkiem dla jej mieszkańców", mówi Magnus Hellsten z firmy SKANSKA. 

Fasada WICONA w kształcie kraty wykonana jest z aluminium i szkła, materiałów które ułatwiają 
tworzenie geometrycznych kształtów – w tym wypadku budynek ma kształt trójzębu. Złoty trójkąt to 
znana teoria kompozycji w sztuce, a Sthlm 01 jest jej odzwierciedleniem w stu procentach. Patrząc na 
budynek, każdy kąt tworzy ciekawy obraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Architekt: Sauerbruch Hutton together with Bau 
Generalny Wykonawca: Skanska  
Firma Wykonawcza: Staticus 
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