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SKF-kontor uppnår högsta möjliga miljöklassificering

Göteborg, 3 november 2015: SKFs kontor i Pune i Indien har uppnått det högsta
möjliga platina-betyget vid en LEED-klassificering (Leadership in Energy and
Environmental Design), av indiska Green Building Council.

Byggnadens belysning och materialet i klimatskalet har utformats med fokus på energi-
och vatteneffektivitet, och det bidrar till att man överträffar LEEDs grundnivå för
byggnadsstandarder med cirka 60 procent. Totalt 65 procent av byggnadens elektricitet
kommer från solpaneler på taket, och under kontorstid är byggnaden energineutral
eftersom hela elbehovet täcks av solenergi.

Rob Jenkinson, Director, Corporate Sustainability, säger: ”Sedan 2010 har vi byggt och
certifierat totalt tretton anläggningar i fyra världsdelar enligt LEED-standarden. Det här
är det fjärde LEED-certifikatet i Indien och ytterligare ett exempel på de åtgärder vi
vidtar på SKF för att minska miljöpåverkan och driftskostnaderna över tid.”

SKF har sedan länge fokuserat på hållbarhet, enligt BeyondZero-strategin. LEED-
certifiering är bara ett exempel på de många åtgärder som vidtagits för att minska
miljöpåverkan i hela värdekedjan.  Ytterligare ett exempel är koncernens fokus på
lösningar för att spara energi och minska användningen av fossila bränslen i den egna
tillverknings-, logistik- och inköpsverksamheten.  SKFs absoluta energianvändning har
minskat med 15 procent sedan 2006, en period då koncernens försäljning har ökat med
30 procent.
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