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Life City i final om hållbarhetsutmärkelse
När Sweden Green Building Awards delas ut för årets BREEAMbyggnad är Atrium Ljungbergs fastighet Life City en av två finalister.
Hållbarhetstänket har genomsyrat projektet från start och byggnaden
invigs om ett år.
– Life City bildar en naturlig knutpunkt mellan Stockholm och Solna och bidrar starkt till den
urbana känslan och att staden hänger ihop för de som bor, arbetar och lever här, säger Annica
Ånäs, vd för Atrium Ljungberg. Visionen är ett centrum för affärsutveckling kopplat till vård,
utbildning och hälsa, en mötesplats för alla som är verksamma i Hagastaden.
– Att vi valde den höga ambitionsnivån BREEAM Excellent i tidigt programskede, har hjälpt oss att
fokusera arbetet vilket tydligt leder till en bättre och mer hållbar slutprodukt, säger Johanna
Hammar, projektledare på Atrium Ljungberg.
Certifieringen BREEAM Excellent har även möjliggjort en grön finansiering genom Nordiska och
Europeiska Investeringsbanken.
Prisutdelning sker på Sweden Green Building Awards den 11 november, som i år är en digital gala.
Utmärkelsen delas ut årligen av Sweden Green Building Council för att premiera och
uppmärksamma projekt och personer som på bästa sätt bidragit till ett hållbart
samhällsbyggande. I klassen Årets BREEAM-byggnad står det mellan Life City och Foajén i Malmö,
som ägs av Jernhusen.
– Årets finalister i Sweden Green Building Awards visar att insikten om klimatförändringarna, det
akuta läge vi befinner oss i samt dess konsekvenser har nått fram och påverkar de beslut som tas i
vår sektor. Det här är en positiv trend som behöver premieras, visas upp och stärkas, säger Lotta
Werner Flyborg, vd, SGBC
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Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i
Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med
bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1,1 miljon kvadratmeter värderade till 46 miljarder kronor.
I våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör
investeringar i framtiden motsvarande cirka 36 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large
Cap-listan. Läs mer på www.al.se

Husets signum har varit en teknisk utmaning där design och funktion har testats och slipats för att
låta solskalet bli en naturlig del av arkitekturen. Foto Gatun arkitekter.

Hagastaden med Life city centralt i nederkant. Visionsbild Stockholms Stad

