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Om Projektengagemang 
På PE jobbar över tusen arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister som identifierar möjligheter,  
tar fram visioner och hanterar utmaningar. Tillsammans skapar vi värde för våra kunder – och för samhället  
i stort. Vi finns på över 35 orter och levererar lösningar som fungerar här och nu och för kommande 
generationer. Vi skapar för livet. Läs mer på www.pe.se. 
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Pressmeddelande 2018-11-06 

Nytt verktyg hjälper fastighetsägare att 
stärka hållbarhetsarbetet 
Arbetet med hållbarhet inom fastighetsbestånd är ofta komplext och 
kostsamt. Därför lanserar teknik- och arkitektkoncernen 
Projektengagemang en tjänst som hjälper fastighetsägare att på ett 
smart sätt prioritera och utveckla hållbarhetsarbetet inom 
fastighetsbeståndet. 

Med verktyget Hållbar Fastighet blir det lättare för fastighetsägare att förstå hur tillgänglig teknik 
och expertis kan nyttjas i hållbarhetsarbetet. På ett överskådligt sätt identifierar verktyget möjliga 
åtgärder utifrån uppskattad investering och bedömd hållbarhetseffekt. Dessutom bedöms det 
nuvarande arbetet utifrån FN:s globala hållbarhetsmål. Tillsammans med PEs experter inom 
hållbarhet diskuteras möjligheter för att ytterligare stärka hållbarheten inom fastighetsbeståndet. 

– Fastighetsägare har en viktig och stor roll att spela i vår strävan efter att skapa mer hållbara 
samhällen. Vi vill därför hjälpa till att utveckla hållbara fastigheter på ett smart och konkret sätt. Med 
verktyget vill vi ta ett helhetsgrepp och belyser aspekter inom bland annat resurseffektivitet och 
cirkulär ekonomi, socialt ansvarstagande, energi, ekologi, hälsa och välmående samt ledning och 
styrning, säger Amanda Tevell, ansvarig för Hållbar Fastighet. 

Hållbar Fastighet hjälper fastighetsägare från start till mål 
Verktyget bygger på två parallella genomlysningar: en kopplad till organisatoriska förutsättningar för 
hållbarhetsarbetet och en med faktiska hållbarhetsåtgärder inom fastighetsbeståndet. Verktyget 
kartlägger nuläge och åtgärdsförslag som visualiseras i en rapport som PEs hållbarhetsspecialister 
presenterar och diskuterar tillsammans med fastighetsägaren. Målet är att det ska gå snabbt och 
smidigt att få en bra förståelse av nuläget. Hela processen tar cirka en månad från start till mål. 

Verktyget är utvecklat av PEs experter som har lång erfarenhet av bland annat 
hållbarhetscertifieringar, strategisk rådgivning inom hållbarhet, materialgranskning, 
energiberäkningar, ekosystemtjänstanalyser, framtagande av hållbarhetsredovisningar samt 
implementering av miljöledningssystem, under ledning av Pia Stoll Dr. Industriell Ekologi. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Amanda Tevell, Affärsansvarig Hållbar Fastighet 
Tel: +46 72 234 70 68 
E-post: amanda.tevell@pe.se 
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