
 60  | NO 2 | FRÖSUNDAVIK     

W
EL

LN
ES

S

 60   NO 3 | FRÖSUNDAVIK     

building health for all

HEREBY CERTIFIES THAT

Solna Haga 2:8, 
Frösundavik

in Stockholm, Sweden has achieved a Fitwel 2 Star 
Rating

Fitwel for Workplace: Multi-Tenant Base Building v2.0 
Built Certification Achieved: 10/25/2019

Joanna Frank, President & CEO, Center for Active 
Design

Fitwel & Design is a registered trademark of the U.S. Department of Health & Human Services (HHS).  Participation by The Center for Active Design and/or any other organization does not imply 
endorsement by HHS.

Reena Agarwal, Chief Operating Officer, Center for Active 
Design

FITWEL-CERTIFIERINGEN BEDÖMS 
I 7 OLIKA DELAR

PÅVERKAN
Positiv effekt på samhället

HÄLSA
Miljö som minskar sjukdomar och frånvaro

JÄMLIKHET
Stödjer social jämlikhet för utsatta grupper 

RÖRELSE
Främjar fysisk aktivitet

SÄKERHET
Skapar en känsla av trygghet

KOST
Tillgång till hälsosam mat

VÄLBEFINNANDE
Miljö som skapar känsla av välmående

Frösundavik är det första kontorshuset i Sverige som 
blivit wellness-certifierade enligt Fitwel. Här sätter vi 
människors välmående, trivsel och hälsa i första rummet. 

– Det kan låta lite storslaget, men på Frösundavik har vi haft
som mål att bli bäst på wellness på jobbet. Därför känns det
som en fjäder i hatten att vara först i Sverige att bli certifie-
rade enligt Fitwel. Det var självklart inget som gick över en
natt, utan vi har tagit det i många små steg. Men vårt fokus
har hela tiden varit att försöka göra det så bra som möjligt
för de som arbetar i huset, säger Daniel Eriksson, fastig-
hetschef på Mengus som äger Frösundavik.

Astrid Berglund, miljökonsult på WSP och Sveriges 
första Fitwel-ambassadör, har varit med och arbetat med 
certifieringen av Frösundavik. Hon berättar att riktlinjerna 
för Fitwel har tagits fram utifrån en mängd olika parametrar.

– Fitwel tar hänsyn till frågor som bland annat: ”Vad
är det som gör människor stressade, hur kan vi göra så att 
antalet sjukskrivningar minskar och hur kan vi få dem som 
vistas i ett hus att må och leva bättre?” Självklart finns även 
rent byggnadsfysiska faktorer med som till exempel luft-
kvalitet och dagsljusinsläpp. Totalt tog nästan fem år att och 
3000 studier inom hälsa för att skapa det evidensbaserade 
systemet som ligger till grund för Fitwel.

Att certifiera Frösundavik har varit ett väldigt tacksamt 
jobb tycker både Daniel och Astrid. Läget är perfekt, inbäd-
dat i grönskan i Hagaparken precis intill Brunnsviken. Och 
huset har så många inneboende kvaliteter, som exempelvis 
de smala ljusa kontorsplanen utan mörka mittkärnor, de 
generösa gemensamma utrymmena med bland annat en stor 
ljusgård, café, restaurang, gym, sporthall osv. Mycket av 
detta kan vi tacka arkitekten Niels Torp för som ritade huset.

– Det är som om hela huset var anpassat för välmående
och trivsel från dag ett. Han var verkligen före sin tid och 
ritade hållbara hus innan det ens fanns ett ord för det, 
säger Daniel.

Huset har dessutom uppnått hela två stjärnor av tre möj-
liga, vilket är extremt bra för ett befintligt hus. Det är många 
hus som söker som inte kvalificerar sig ens till en stjärna. 
Men så är Frösundavik också ett hus med ovanligt mycket 
star-quality. 

”Vi på Frösundavik 
har haft som mål 

att bli bäst på 
wellness på  jobbet”
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Frösundavik var det första kontorshuset i Sverige 
att bli certifierat enligt Fitwel. Magasinet möter 
Fitwels ambassadör Astrid Berglund.

TEXT Jenny Nilsson

Frösundavik är fortfarande unikt i sitt slag på wellness – och 
kontorshuset är ett av få i Stockholm som certifierats av 
Fitwel. Frösundavik har lyckats kamma hem inte bara en 
utan två stjärnor inom certifikatets ramar. Certifieringen är 
giltig i tre år, och för att förnya den ställs hårda krav på att 
platsen i fråga upprätthåller rutinerna och håller standar-
den som är satt. Mengus som äger Frösundavik fortsätter 
att utveckla hållbarhetsfrågorna samtidigt som man håller 
strategin bakom de två stjärnorna. 

Astrid Berglund är som miljökonsult på WSP även 
Sveriges första Fitwel-ambassadör och var med i arbetet när 
Frösundavik fick sina stjärnor. Hon berättar om hur det gick 
till: 

- Frösundavik har tagit ett helhetsgrepp om hälsofrågan
och har bland annat skapat ett bra fokus på gemensamma 
ytor, säger hon. Det är viktigt på många sätt, det får folk att 
röra sig och skapar sociala möten. Det ger mervärde jämfört 
med att bara sitta på din plats hela dagen.

Andra viktiga delar som ligger bakom certifikatet är när-
heten till ett pass på gymmet, en kajaktur eller springrunda. 
Dessutom uppfylls kravet att det ska finnas nyttig mat att 
tillgå varje dag. 

Huset uppmuntrar till rörelse och aktivitet på alla sätt, ner 
till de små detaljerna, till exempel de positiva, peppande 
uppmaningarna att ta trappan istället för hissen. De stora 
och luftiga ytorna i huset erbjuder dessutom generöst med 
plats för alla medarbetare utan trängsel. Speciellt bra i 
dessa tider. 

För att få certifieringen krävdes ett tätt samarbete mellan 
WSP och Mengus som blev klart i oktober 2019. 

- Vi utgick från byggnadens förutsättningar och försökte
se vad som var intressant för människorna som jobbar här. 
Utifrån det började vi förstärka de redan befintliga styr-
korna, berättar Astrid.

Hon påpekar fördelen med det ultimata läget byggnaden 
befinner sig i.

- Det ligger ju otroligt fint vid vattnet och parken, vilket
är ett stort plus. Och hur byggnaden integrerar med naturen, 
man kommer kommer nära den och det är lätt att ta sig ut.

Frösundavik var den allra första byggnaden i Sverige 
att få certifieringen och det är bara två ytterligare företag i 
Stockholm som fått det. 

- Vi ser en ökande trend i att företag satsar på wellness
för sina anställda, det kommer bli viktigare och viktigare, 
menar Astrid.

Medan miljöcertifieringar av företag och byggnader är 
sedan gammalt är däremot den här sortens wellness-
certifiering relativt nytt. Fitwel sprider sig sakta men säkert 
över hela världen med cirka 2 000 registrerade projekt totalt 
just nu varav ungefär 540 certifikat utgivna. Frösundavik 
kan därmed stolt titulera sig som pionjärer i den utveck-
lingen. 

”Det ligger ju otroligt 
fint vid vattnet och 
parken, vilket är ett 

stort plus. ”

Astrid Berglund, Fitwel-ambassadör 
och miljökonsult på WSP
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