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Pressmeddelande

Skanska vinner två priser i Sweden Green
Building Awards
Två av Skanskas kontorsfastigheter i Göteborg och Malmö har
vunnit Sweden Green Building Councils pris inom LEEDcertifierade byggnader. Här belönas projekt och byggnader för
sitt arbete med miljöcertifieringar och hållbart byggande.
– Det känns väldigt bra att Skanskas egna arbetsplatser har belönats
med detta miljöpris, det ger stolta medarbetare och visar vår starka
ambition att leda den gröna utvecklingen av kontorsfastigheter säger,
Jan Odelstam, VD för Skanska Kommersiell Utveckling Norden.
Skanskas nyutvecklade kontorsfastighet Gröna Skrapan i Göteborg
har vunnit pris inom kategorin nya byggnader som certifierats under
LEED. Kontorfastigheten Österport är Skanskas regionkontor i Malmö
och har vunnit pris inom kategorin befintlig byggnad som certifierats
under LEED.
Sweden Green Building Awards, ett nystiftat pris som tagits fram av
Sweden Green Building Council delas ut till byggnader inom
certifieringssystemen Miljöbyggnad, GreenBuilding, LEED och
BREEAM. Varje certifieringssystem belönas inom kategorierna nya
samt befintliga byggnader.
Samtliga vinnare offentliggörs idag, fredagen den 19 oktober, på
konferensen Building Sustainability Sweden 2012 som äger rum på
Kistamässan i Stockholm.
Mer information om vinnarna:
Kontorsfastigheten Gröna Skrapan i Göteborg omfattar 17.000 kvm
lokaler och färdigställdes hösten 2010. Byggnaden uppfyller kraven för
EU GreenBuilding med minst 25 procent lägre energianvändning än
Boverkets byggnormer i Sverige. Därtill har byggnaden också blivit
certifierad enligt LEED Platinum. Utöver Skanskas eget regionkontor
är huset fullt uthyrt till ett flertal hyresgäster såsom Previa, Gunnebo,
Hitta.se och Aros Kapitalförvaltning. Läs mer på:
http://www.skanska.se/sv/Projekt/Projekt/?pid=7341&plang=sv-se
Under 2010 investerade Skanska i grön renovering av regionkontoret
Österport i Malmö och skapade därmed det första huset i Europa som

är miljöcertifierat på den högsta nivån LEED Platinum för befintliga
byggnader. Tack vare att fastigheten har genomgått en klimatsmart
renovering har energianvändningen minskat med 34 procent.
Fastigheten Österport omfattar 10 000 kvm och har tjänat som kontor
för Skanska sedan 1999. Huset färdigställdes 1969.
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Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet
inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.
I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick
2011 till cirka 27 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2011
cirka 1 150 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

