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GreenBuilding Integrerad Design Award
Nu är det dags! Den 2 April 2014 kommer GreenBuilding Integrerad
Design Award att delas ut!
Utmärkelsen ges för att uppmärksamma planeringsprocessen och betona
hur viktigt det är med att uppmärksamma och integrera energifrågorna
redan från start. Utmärkelsen vänder sig till offentliga och privata
organisationer, nya byggnader eller större renoveringsprojekt.
Utmärkelsen vänder sig till andra byggnader än bostäder.
Med utmärkelsen vill GreenBuilding uppmärksamma fördelarna med
integrerad design genom att visa möjliga och genomförbara sätt att nå mer
avancerade byggmål och samtidigt sänkta kostnaden över hela livscykeln.
Den första årliga prisceremonin kommer att hållas den 2 april 2014 vid IEECB-mässan i Frankfurt,
Tyskland, som är en del av Light+Building-mässan. Nästa GB ID utmärkelse kommer att äga rum på
Nextbuilding mässan i Milano, Italien.
Ansökan till GB ID Award kan göras till den 1 mars. En internationell expertkommitté kommer att
kontrollera och utvärdera mottaget inlämningsmaterial.
Förmåner genom GB ID utmärkelsen
De tilldelade organisationerna får använda GreenBuildning och Integrerad Designs logotyp i sin
marknadsföring.. De belönade organisationerna kommer i en stor omfattning publiceras i broschyrer,
tidningar, Europeiska kommissionens hemsida, MaTrIDs hemsida, etc.
Vad är Integrerad Design?
Integrerad Design är en arbetsmetod som tar hänsyn till byggnaden som helhet med syfte att optimera
den genom hela livscykeln. ID kan användas för att nå höga mål genom att utveckla, diskutera och
utvärdera olika frågeställningar med hjälp av ett multidisciplinärt team redan från det inledande arbetet
i idéfasen. ID är en beprövad metod för att uppnå högeffektiva byggnader med bra inomhusklimat,
utan att kvalitén på konstruktionen blir lidande eller leder till orimliga kostnader.
Om GB ID Award
GreenBuildning Integrerad Design utmärkelsen är ett pris inom ramen för GreenBuilding och det
Europeiska projektet MaTrID som stöds av Intelligent Energy for Europe Programme (IEE). MaTrID
syftar till att visa marknaden att det finns en beprövad arbetsmodell för att nå näranollenergibyggnader, integrerade energidesign. Greenbuilding Partner status är en förutsättning
för att delta i GB-ID Award. Det kan lätt uppnås om den sökande har genomfört ett byggprojekt som
uppfyller kriterierna för GreenBuilding.

Mer information om GB ID priset
Mer information om hur du lämnar in din ansökan, dokumentationsmaterial, kontaktpersoner etc. finns
i den bifogade GB ID Award call text (Engelska). Mallen för att lämna in en korrekt Integrerad Design
rapport finns också bifogat (Engelska). För mer information, besök www.integrateddesign.eu.

Denna ansökan är öppen till 1 mars 2014.
Kontaktinformation
Ronnie Hollsten
KanEnergi Sweden AB

Swedish Green Building Council

T: 0768 83 33 74

E: info@sgbc.se

E: ronnie.hollsten@kanenergi.se

