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2020park i Norge får världens högsta BREEAM 

Communities-ranking för hållbar utveckling  

Advansia, en del av AFRY, har genomfört projektledningen för 

2020park, ett urbant område i norska Stavanger. Projektet har 

tilldelats den högsta BREEAM Communities-ranking i världen, och är 

det första projektet i Norge som får certifieringen.  

2020park är ett högprofilerat urbant område i Stavanger, fortfarande under utveckling, 

med ett brett utbud av detaljhandel, kaféer, offentliga tjänster, industri, kontor och 

bostäder. Ett delområde av 2020park har certifierats med BREEAM Communities-

bedömningen Outstanding, vilket är den högsta nivån. Bara två andra projekt i världen 

har nått denna nivå tidigare, båda med poäng under 90 %. Med 93 % i måluppfyllnad 

är 2020park nu ledare i den internationella rankningen. 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) 

Communities är en metod att förbättra, mäta och certifiera social, miljömässig och 

ekonomisk hållbarhet i storskaliga byggprojekt, genom att integrera hållbar 

konstruktion i planeringsprocessen.  

– Vi har alltid haft höga ambitioner när det gäller hållbarhet och BREEAM Communities 

har varit ett bra verktyg för att systematisera och förverkliga våra ambitioner. Med ett 

holistiskt synsätt och hög grad av delad användning av lokaler och service blir detta 

ett urbant område med ett brett och spännande tjänsteutbud. Vi vill skapa en livlig 

miljö som engagerar samhället såväl nu som i framtiden, säger Monica Runestad, VD 

för 2020park AS. 

Advansia, en del av AFRY, har fungerat som projektledare för BREEAM-certifieringen 

av 2020park, med Golder, DARK architects, Sweco, Asplan Viak och Prosjektil som 

delar av teamet. 

– Vi är verkligen stolta över att få detta erkännande! Detta har krävt lagarbete, starkt 

engagemang och noga samordning. Genom att söka certifiering för byggprojektet av 

BREEAM Community får utvecklaren en fullständigt dokumenterad process som 

bekräftar projektets hållbarhetsmässiga värde. Det är en kvalitetsstämpel som visar 

att utvecklaren har utarbetat konkreta hållbarhetsmässiga åtgärder och lösningar, 

säger Dinah Laland, regionchef inom Advansia. 
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För ytterligare information, kontakta: 

Cathrine Sandegren, Kommunikationschef  

+46 70 292 68 26 

 

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra 

kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. 

 Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som 

arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. 

 

Making Future 


