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Skanska först i Norden med att hälsocertifiera 
kontor enligt WELL  
 
Skanska har som första aktör i Norden tagit emot en precertifiering 
enligt WELL för kontorsfastigheten Epic i Malmö. Certifieringen innebär 
ett helhetstänk kring hur människor påverkas av den byggda miljön de 
befinner sig i och är baserat på medicinsk och vetenskaplig forskning.  
 
I arbetet med att erbjuda hälsosamma kontorsfastigheter är nu Skanska först 
ut i Norden med en precertifiering enligt WELL för projektet Epic på 
Universitetsholmen i Malmö. Inflyttning planeras att ske hösten 2019. 
 
WELL är en ny internationell certifiering som är baserad på medicinsk och 
vetenskaplig forskning. Systemet utgår ifrån hur den byggda miljön påverkar 
oss människor och förenar bästa praxis inom design och konstruktion.  
 
Epic utformas med människors hälsa och välmående i fokus där det 
hälsosamma valet ska vara det självklara valet. Det handlar exempelvis om  
att trappan är inbjudande och väl synlig samt fokus på dagsljus och grönska 
inomhus. På entréplan finns cykelhotell, duschar och omklädningsrum med  
handduksservice. Sammantaget är det hundratalet parametrar som  
utvärderas däribland inom områden som ljud, ljus, luft, grönska inomhus och 
möjlighet till motion. 
 
– Det finns ett helhetstänk i WELL som utgår från hur kroppen påverkas av 
den byggnad man befinner sig i. Det handlar i grunden om hur man vårdar 
sin viktigaste tillgång, nämligen sina medarbetare, säger Stefan Andersson, 
projektchef Epic, Skanska Öresund. 
 
Läs mer om WELL på: wellcertified.com 
Läs mer om projektet Epic på: epicmalmo.se eller skanska.se/epic   
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Stefan Andersson, projektchef Epic, Skanska Öresund, tel: 010-448 30 47 
 
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 9 600 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 
2016 till cirka 32 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2016 
cirka 2 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan. 
 
 
 
 


