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Vasakronan är certifierat enligt 

ISO 14001 och Sveriges första 

klimatneutrala fastighetsbolag. 

Klimatneutralitet uppnås genom 

inköp av energi som ej ger 

upphov till koldioxidutsläpp. 

Vasakronan köper el som är 

märkt Bra miljöval och kommer 

från biobränslen, vatten- och 

vindkraft. Vasakronans 

övergripande energisparmål är att 

ligga 50 % under branschsnitt. 

Alla byggvaror som används i 

huset är miljögranskade enligt 

Byggvarubedömningen. 

Det gröna kontoret 
 

Grön flytt  

Grönt hyreskontrakt  

Grön service  

Grön el  

Grön bilpool  

Grön avveckling  

Grön IT 

 

 

Miljöarbete i fastigheten 

 
 

 Innergården på Götgatan 15 renoverades 2014 för att öka trevnadskänslan för alla hyresgäster. 

 

 Ett nytt miljörum byggdes under 2014 för att möta efterfrågan på fastighetens avfallshantering. 

 

 En modernisering av styrsystemet har gjorts för förbättrat inomhusklimat. 

 

 Ett byte av fasadglaset som vetter mot Götgatan har gjorts under 2015 och förbättrat ljudmiljön. 

 

 Byggnaden är miljöklassificerad enligt LEED Guld. 

Med certifieringen får fastigheten ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller: 

Energi, Innemiljö, Kemiska ämnen (material) osv. 
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Energihärkomst 

 

  Klimatkompenserad fjärrvärme från Göteborg 

Energi. 

 

  Klimatkompenserad fjärrkyla från Göteborg Energi. 

 

  Elanvändning: El märkt bra miljöval från 

      Energi Försäljning Sverige (100% förnybar el av vatten,                                                                                 

       vind och biobränslen) 

 

 

 

 

 

Fastighetens Energiförbrukning 2016 

 

- Fjärrvärme:  45,4 kWh/m2  

- Fjärrkyla  41,1 kWh/m2 

- Fastighetsel:  27,7 kWh/m2 

 

- Total energiförbrukning: 114,2 kWh/m2 

(Liknande byggnader: 154-208 kWh/m2) 

  

  

 

Fastigheten är OVK besiktad 2015 

(obligatorisk ventilations kontroll, görs  var 3:e 

år) 

 

Energideklarationen för fastigheten 

utfördes under 2011. 

 

 

 

 

 

• Brännbart 

• Icke brännbart  

• Kontorspapper  

• Wellpapp  

• Ofärgat glas 

• Färgat glas   

• Mjukplast 

• Hårda 

plastförpackningar 

 

 

 

 

 

 

• Elektronik 

• Lysrör 

• Lågenergilampor 

• Glödlampor 

• Batterier 

• Blandskrot 

• Tidningar 

• Organiskt avfall 

• Aerosoler 

(sprayburkar) 
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