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Riksbyggens Brf Viva nominerad till
World in Property Award
Brf Viva är en av fem nominerade till utmärkelsen World in Property Award.
World in Property Award är ett rikstäckande pris och delas ut till ett företag
eller ett projekt som gör ett extraordinärt avtryck på den svenska
fastighetsmarknaden. Vinnaren presenteras den 29 januari 2020.
Riksbyggens Brf Viva utsågs under 2019 till Årets Miljöbyggnad samt
till ”Årets bästa byggnad i Göteborg”. Nu finns chansen att Brf Viva kammar
hem ytterligare en utmärkelse, World in Property Award.

– Tanken med Brf Viva har redan från börjat varit att inte bara skapa ett
fantastiskt projekt utan att även påverka hela branschen i en mer hållbar
riktning. Vi har byggt Brf Viva för att det ska vara Sveriges mest hållbara
bostadsprojekt och vi är glada och stolta över nomineringen till World in
Property Award, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i
Göteborg.
Pristagaren för World in Property Award ska ”visa på visionärsskap,
framtidstro, mod och samhällsnytta i sitt arbete med stadsutvecklingsprojekt
antingen inom bostadsområdet eller inom den kommersiella sektorn”.
– Visionärsskap, framtidstro, mod och samhällsnytta har funnits med ända
sedan starten av projektet Brf Viva. Bara en sådana sak som att projektet har
byggts helt utan parkeringsplatser för egenägd bil och att vi sålt
ungdomsettor för 95 000 kronor visar vi vågat prova nya lösningar, berättar
Mikael Ahlén.
Några exempel på innovationer i Brf Viva:
•

•
•
•
•
•

Brf Viva är preliminärcertifierat enligt Miljöbyggnad Guld. Det
innebär till exempel en energianvändning på bara 65 procent av
gällande byggregler samt att höga krav på inomhusmiljö och
materialval har uppnåtts.
Ny, klimatförbättrad betong med 30 procent mindre utsläpp av
CO2
Ungdomsettor – nya bostadsrätter för 95 000 kr
Återanvändning av bussbatterier som energilager för solel
Innovativa mobilitetslösningar som möjliggör ett boende utan
egen bil
Ekosystemtjänstanalys

Vinnaren presenteras under Fastighetsgalan den 29 januari 2020.
Om Brf Viva
Namnet Viva betyder att leva och speglar det hållbara livet, som utvecklas i
och runt bostadskvarteret. Projektet grundas i det arbete som görs inom
ramarna för Riksbyggen Positive Footprint Housing, ett tvärvetenskapligt
forskningsarbete med helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och
stadsutveckling som pågått i snart tio år.

Vunna insikter i forskningen får sin första praktiska tillämpning i
bostadsrättsföreningen Viva med 132 lägenheter i Guldheden vid Chalmers
och Johanneberg Science Park i Göteborg.
Projektet är initierat av Riksbyggen i samverkan med bland andra
Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi,
Göteborgs Stad och RISE - Research Institutes of Sweden.
För mer information:
Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg, 031-704 68
63

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion,
både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största
fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och
offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa
attraktiva och hållbara boenden för alla.
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