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Vattenfall skapar en energieffektiv infrastruktur  
i Mall of Scandinavia 
 

 

Unibail-Rodamco har valt Vattenfalls tjänst Energikontrollen för hyresgästerna  i 
Mall of Scandinavia. Byggnaden i Solna blir ett av Europas största köpcentrum 
och har miljöcertifierats enligt BREEAMS nivå Excellent. 
 

Energikontrollen är Vattenfalls energieffektiviseringstjänst som anpassas till kundernas olika behov 

och förutsättningar. I Unibail-Rodamcos fall handlar det om att hitta en effektiv lösning för att på ett bra 

sätt mäta hyresgästernas förbrukning, samla dessa i ett centralt fastighetssystem för att löpande 

kunna ha en uppföljning och dialog med hyresgästerna. 

 
– Fastighetsbranschen är en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle. Att vi nu sluter ett avtal 
med Europas största ägare av köpcentrum och handelsplatser, som lett till en framgångsrik 
miljöcertifiering, är ett bevis på att vi är utrustade för att möta de nya behoven som handlar om mer än 
en elleverans, säger Erik Hagland, Head of Business Sales Vattenfall Nordic 

 
En del i BREEAM är att minimera energiförbrukningen men miljöfrågor och ett hållbart bestånd är 
viktigt ur flera aspekter. 
 
– Vi har en löpande dialog med våra kunder och tydligt är att en miljöcertifiering höjer värdet för 
kunden på fastigheten och attraherar såväl hyresgäster som besökare, menar Erik Hagland. 
 

Unibail-Rodamco är Europas ledande fastighetsbolag inom kommersiella lokaler och en av Europas 

största ägare av stora köpcentrum. De har specialiserat sig på köpcentra i europeiska huvudstäder. I 

Sverige ingår bl a Mall of Scandinavia, som består av 250 butiker. 

 

Mer om Energikontrollen 

 

 

För ytterligare information, kontakta: 

Lars-Åke Linander, pressekreterare, mobil: 070-982 67 69 

 

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com 
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