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Härmed intygas att ledningssystemet hos: 

Akademiska Hus  

 

 

Stampgatan 14 vån 2, 411 01 Göteborg, Sverige 

 
 

 

har utvärderats och godkänts av LRQA i enlighet med följande standarder: 

 AFS 2001-1 |  ISO 14001:2015  

 

 
 

 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe 

Utfärdat av: LRQA Sverige AB 

 

 

Detta certifikat är endast giltigt tillsammans med certifikatsbilagan med samma nummer. Certifikatsbilagan anger 
de platser och den verksamhet som varje enhet är godkänd för.  

    

Nuvarande certifikat: 19 december 2018 

Certifikatet gäller till: 18 december 2021 

Certifikatsnummer: 10159091 

 
 

Första godkännande: 

AFS 2001-1 – 19 december 2015 

ISO 14001 – 19 december 2015 

 
 

 

Godkännandenummer: AFS 2001-1 – 00002321 / ISO 14001 – 00002322  

Detta godkännande är en fortsättning på tidigare godkännande utfärdat av annat certifieringsorgan enligt följande: 

Föregående första AFS 2001-1 godkännandedatum 27-APR-2007, SP godkännandenummer 3882 S 

 

Föregående första ISO 14001 godkännandedatum 10-DEC-2004, SP godkännandenummer 3882 M 

 

 
 

 

Ledningssystemet är tillämpbart på: 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder. 
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Platser  Verksamhet 

Huvudkontor  

Stampgatan 14 vån 2, 411 01 Göteborg, Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 
 

 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 
 

 

Lokalkontor Lund  

Ole Römers väg 2, 223 63 Lund, Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 

 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 
 

 

Driftkontor  

Kårhusgränd 7, 977 54 Luleå, Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 

 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 
 

 

Lokalkontor Göteborg  

Stampgatan 14 vån 5, 411 01 Göteborg, Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  
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Platser  Verksamhet 

 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 
 

Lokalkontor Umeå  

Artedigränd 2, 907 19 Umeå, Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 
 

 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 
 

Lokalkontor Stockholm  

Berzelius väg 8, vån 4, 171 65 Solna, Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 
 

 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 
 

Driftkontor  

Frescati Kista, Isafjordsgatan 20, 164 40 Kista, 
Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 
 

 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  
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Platser  Verksamhet 

 
 

Driftkontor  

Frescati, Svante Arrhenius väg 21 B, 

104 05 Stockholm, Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 
 

 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 
 

Driftkontor  

Karolinska / Campus Flemingsberg, Berzelius väg 8, 
171 65 Solna, Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 
 

 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 
 

Driftkontor  

Östermalm, Drottning Kristinas väg 25,  

114 28 Stockholm, Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 
 

 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 
 

Driftkontor  

Kungsbäck, Stenhammarsvägen 17, 802 67 Gävle, 

Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  
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Platser  Verksamhet 

 
 

 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 
 

Lokalkontor Uppsala  

Artillerigatan 7, 751 04 Uppsala, Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 
 

 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 
 

Driftkontor  

Örebro Universitet, Fakultetsgatan 1, 

701 82 Örebro, Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 
 

 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 
 

Driftkontor  

Norrköping Campus, Bredgatan 35, 602 21 
Norrköping, Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  
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Platser  Verksamhet 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 
 

 

Lokalkontor Linköping  

Olaus Magnus väg 34, 583 30 Linköping,  

Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 
 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 

 

Driftkontor  

Tjärnö, Hättebäcksvägen 8, 452 96 Strömstad, 

Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 
 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 

 

Driftkontor  

Kristineberg 566, 451 78 Fiskebäckskil,  

Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 
 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  
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Platser  Verksamhet 

 

Driftkontor  

Högskolan Skövde, Högskolevägen 3, 541 45 
Skövde, Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 
 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 
 

 

Driftkontor  

Karlstads Universitet, Universitetsgatan 2, 

656 37 Karlstad, Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 
 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 
 

 

Driftkontor  

Medicinareberget, Medicinaregatan 14, 

413 90 Göteborg, Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 
 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 
 

 

Driftkontor  

Humanisten, Lundgrensgatan 7, 412 56 Göteborg, 

Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  
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Platser  Verksamhet 

 
 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 
 

 

Driftkontor  

Handelshögskolan, Vasagatan 1, 411 24 Göteborg, 

Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 
 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 
 

 

Driftkontor  

Chalmers, Chalmers Tvärgata 6, 412 58 Göteborg, 

Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 
 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 
 

 

Driftkontor  

Högskolan i Borås, Allegatan 1, 501 90 Borås, 

Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 
 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  
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Platser  Verksamhet 

 
 

 

Driftkontor  

Högskolan Kristianstad, Elmetorpsvägen 15,  

291 21 Kristianstad, Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 

 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 
 

 

Driftkontor  

Kungsgårdsvägen 8c, 230 53 Alnarp, Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 

 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 
 

 

Driftkontor  

Tandvårdshögskolan, Carl Gustaf väg 34,  

214 21 Malmö, Sverige 

AFS 2001-1 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 

 
 

ISO 14001:2015 

Äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och 
forskningsverksamhet samt studentbostäder.  

 

 
 

 

  
   

 


