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Förstapris till Briggen vid Green Building
Awards
Fastighets AB Briggens nya kontorsbyggnad Fullriggaren Fyra, på Östra
Varvsgatan i Västra Hamnen i Malmö har tilldelats förstapriset i kategorin
nyproducerade byggnader enligt Miljöbyggnad vid Green Building Awards
2012.
– Det här känns fantastiskt bra och sporrar oss i vårt fortsatta arbete med
miljöfrågor, speciellt som det är första gången priset delas ut. På Briggen är
arbetet med miljöcertifiering av fastigheterna en viktig del i vårt långsiktiga
arbete med nytänkande kring hållbart företagande, samhällsengagemang och
kundservice. De lärdomar vi fått från Fullriggaren tar vi med oss vid
miljöklassning av kommande projekt, säger Camilla Steén, Kommunikationsoch miljöchef på Briggen.
Fullriggaren Fyra är sedan tidigare certifierad enligt GreenBuilding, vilket
innebär att byggnaden har 25 procents lägre energiförbrukning än gällande
krav i Boverkets byggregler, BBR. Fastigheten klarar kraven med råge och
ligger 44 procent lägre än gällande krav. Certifiering Miljöbyggnad är mer
omfattande och innefattar även andra områden utöver energi, såsom
innemiljö och material. Miljöbyggnad har hårda krav inom samtliga
bedömningspunkter för den nivå som valts i projekteringen, guld. För att nå
upp till de kraven har vi bland annat satsat på energieffektiva lösningar som
variabelt luftflöde i samtliga rum, välisolerat och tätt klimatskal, solceller,
vindturbin på taket, behovsstyrd belysning, miljömärkt el och gröna tak är
satsningar som bidragit till fastighetens starka miljöprofil.
Briggen har beslutat att all nyproduktion och större ombyggnader skall
miljöklassas enligt Miljöbyggnad och GreenBuilding.
– Det här är viktigt för miljön och för våra kunder. Vi vill göra det enkelt för
våra kunder när de väljer att etablera sig i våra nya byggnader och erbjuda

dem ett bra miljöval, säger Gunnar Östenson, VD på Briggen.
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