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Ramböll vinner Green Tenant Award 2015 

Juryn för Green Tenant Award 2015 har utsett Ramböll Stockholm till Sveriges mest hållbara 
kontorshyresgäst 2015. Det miljöcertifierade företaget var ett av de första i Sverige att teckna 
ett grönt hyresavtal och har en engagerad ledning som driver hållbar utveckling i framkant. 
Idag delades priset ut av juryordförande Anna Denell på Stockholms Handelskammare.   

”Årets mottagare av Green Tenant Award utvecklar inspirerande och nytänkande lösningar som kommer 
samhället till nytta. Här kartläggs elförbrukning och tjänsteresor, här får parkeringsplatserna ge vika till 
förmån för stora cykelgarage, och här utvinns en del av kontorets energi genom solceller på taket. Det 
mångfacetterade angripssättet för att minska koldioxidavtrycket och skapa en hållbar arbetsmiljö gör detta 
kontor till en självklar pristagare.” Så lydde en del av juryns motivering som lästes upp när Ramböll 
Stockholm korades till vinnare under prisutdelningen på Stockholms Handelskammare idag. 

- Vi är fantastiskt stolta över den här utmärkelsen. Att vinna Green Tenant Award är ett kvitto på det 
arbete vi bedriver för att skapa en hållbar arbetsmiljö på vårt kontor, och en sporre för att fortsätta 
att hitta kreativa och innovativa sätt att utvecklas, säger Sanna Strand, chef för kontorsservice, 
Ramböll Stockholm. 

Årets andra två finalister, Aon i Stockholm och Skanska i Malmö, uppmärksammades också för stort 
engagemang för hållbar utveckling både i verksamheten och i arbetsmiljön. Gemensamt för Ramböll, Aon 
och Skanska är en tydlig vilja och förmåga att både påverka och inspirera andra verksamheter. Ett 
hedersomnämnande tilldelades också Mistra Urban Futures, ett internationellt centrum för hållbar 
stadsutveckling som visar att även den lilla verksamheten kan göra skillnad på en stor arena.  

- Ramböll gör ett grundligt och imponerande arbete som ger ringar på vattnet bland 
samarbetspartners och besökare. Juryn är mycket glada att kora företaget till årets vinnare. 
Självklart vill vi att den här typen av engagemang för hållbar utveckling ska växa, och därför är 
samtliga finalister i Green Tenant Award 2015 mycket viktiga ambassadörer, säger Anna Denell. 

Green Tenant Award lyfter fram kontorshyresgäster som arbetar aktivt för att utveckla och stimulera en 
hållbar arbetsmiljö och som strävar mot ett minskat koldioxidavtryck. Juryn för Green Tenant Award 2015 
består av Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan, Nyamko Sabuni, hållbarhetschef ÅF, Ellinor Eke, vd 
U&We, Stellan Fryxell, hållbarhetschef Tengbom arkitekter, och Erik Dellner, Director Solutions 
Development, Nordics, JLL. Tävlingen instiftades 2011 av JLL och Tengbom arkitekter. 

 



 

 

För mer information, kontakta: 

Tengbom arkitekter 
Emelie Mannheimer, Marknads- och kommunikationschef  
emelie.mannheimer@tengbom.se  
070-715 63 90 
www.tengbom.se  

JLL  
Mona Örjansdotter Johansson, Marknadschef  
mona.orjansdotter@eu.jll.com  
08-407 36 10 
www.jllsweden.se  

För pressbilder: http://news.cision.com/se/green-tenant-award 

Green Tenant Award är en tävling för kontorshyresgäster i Sverige som utifrån sina egna specifika 
förutsättningar arbetar aktivt för att utveckla och stimulera en hållbar kontorsarbetsmiljö. Tävlingen lyfter 
fram företag och organisationer som ser på arbetsmiljön med innovativa ögon och strävar mot ett minskat 
koldioxidavtryck. Tävlingen instiftades 2011 av Tengbom arkitekter och JLL Corporate Solutions. Läs mer 
på www.greentenantaward.se.  
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