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Castellums fastighetsbestånd 2018
Castellum är närvarande på landets främsta tillväxtmarknader
och av Sveriges drygt 10 miljoner invånare bor ca 65% i
Castellums städer. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till
utvalda städer och målsättningen är att Castellum ska vara ett
av de tre största fastighetsbolagen inom respektive stad.
Castellums geografiska marknader kan betraktas som stabila
med goda förutsättningar för långsiktig positiv utveckling.
Fastighetsbeståndet är koncentrerat till tillväxtregioner i
Sverige, Köpenhamn och Helsingfors. Det kommersiella be
ståndet består av 47% kontor, 23% samhällsfastigheter, 15%
lager/logistik, 8% handel och 2% lätt industri. Fastigheterna
är belägna från citylägen till välbelägna arbetsområden med
goda kommunikationer och utbyggd service. Resterande 5%
består av projekt och mark. Castellum har outnyttjade bygg
rätter om ca 786 tkvm och pågående projekt där återstående
investeringsvolym uppgår till ca 1,6 Mdkr.
Castellums fastighetsbestånd per den 31 december 2018
omfattade 647 fastigheter (676) med ett sammanlagt hyresvär
de om 5 841 Mkr (5 777) och en sammanlagd uthyrningsbar yta
om 4 283 tkvm (4 381). För fastigheter ägda vid årets utgång
uppgick driftsöverskottet efter fastighetsadministration på
årsbasis till 3 896 Mkr (3 604).

Vid förvärv analyseras fastigheterna med tanke på såväl energi
användning som miljörisker och alla nybyggnationer och större
ombyggnationer miljöcertifieras.
Miljöriskerna i Castellums fastighetsbestånd bedöms som
små och inga böter till följd av miljöbrott har betalats ut.
Ett sätt att framtidssäkra fastighetsbeståndet är att miljö
certifiera fastigheterna. Castellum äger flest antal fastigheter
bland svenska noterade fastighetsbolag och totalt är 33% av
den totala ytan vilket motsvarar 141 byggnader (1 407 tkvm)
miljöcertifierade. Dessutom pågår certifiering av ytterligare
257 tkvm motsvarande 6%. Syftet med certifieringen är att
minska klimatpåverkan och riskerna i fastighetsbeståndet,
sänka kostnaderna, skapa lokaler som är attraktiva för kun
derna och deras verksamhet samt förbättra säkerheten och
arbetsmiljön för kunderna.
Förändring av fastighetsbeståndet
Verkligt värde, Mkr

Antal

81 078

676

2 455

16

Fastighetsbestånd 1 januari 2018
+ Förvärv
+ Ny-, till- och ombyggnation
– Försäljningar
+/– Orealiserade värdeförändringar

Investeringar 2018
Under året har investerats för totalt 5 292 Mkr (6 488) varav
2 455 Mkr (3 595) avsåg förvärv och 2 837 Mkr (2 893) ny-,
till- och ombyggnation. Efter försäljningar om 2 635 Mkr (875)
uppgick nettoinvesteringen till 2 657 Mkr (5 613).
Castellum har pågående projekt där återstående investe
ringsvolym uppgår till ca 1,6 Mdkr. Fastighetsportföljen har
under året förändrats enligt tabellen till höger.
Hållbart fastighetsbestånd
Miljöinventering ska genomföras i samtliga fastigheter för att
identifiera och åtgärda miljö- och hälsorisker, och är idag utfört
till 86%. Inventering är planerad för resterande 14%.

+/– Valutakursomräkning
Fastighetsbestånd 31 december 2018

2 837

7
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–

217

–
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Castellums miljöcertifierade fastigheter*
Färdigställda fastigheter

Green Building

Pågående projekt

Antal

kvm

Antal

tkvm

55

460 506

2

18 822

Miljöbyggnad

41

401 856

23

113 113

BREEAM

46

602 467

14

125 181

5

95 720

0

0

LEED
WELL
Totalt**

1

13 409

0

0

141

1 407 948

39

257 116

*Certifieringar kan avse fastighet, mark eller del av fastighet. **Notera att vissa av Castellums
fastigheter är dubbelcertifierade, därför är totalytan något mindre jämfört med nyckeltalen ovan.

MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM

Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett svenskt
system för att certifiera bygg
nader inom energi, inomhus
miljö och byggmaterial. I Miljö
byggnad ingår även h
 älso- och
säkerhetsaspekter. Systemet
ger utmärkelserna Guld, Silver
eller Brons och a nvänds både
för bostäder och lokaler.
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EU GreenBuilding
EU GreenBuilding fokuserar
på att effektivisera energianvändningen. Kravet är att
effektivisera energianvänd
ningen 25% alternativt använ
da 25% mindre energi jämfört
med nybyggnadskraven i
Boverkets byggregler.
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BREEAM
BREEAM från Storbritannien
är tillsammans med LEED
det mest använda miljöcertifieringssystemet i världen.
Systemet utvärderar och
betygsätter byggnaders totala
miljöpåverkan.

LEED
LEED från USA är tillsammans
med BREEAM det mest använ
da miljöcertifieringssystemet
i världen. Systemet utvärderar
och betygsätter byggnaders
totala miljöpåverkan.

WELL
WELL-certifiering bygger på
vetenskapliga studier och har
utvecklats av WELL Building
Institute (IWBI) med säte i
New York. WELL är en certi
fiering för social hållbarhet i
en byggnad, med fokus på
hälsa och välbefinnande.
WELL-standarden utgår från sju
koncept som påverkar hälsa.

H Å L L BA R H E T

Organisation och styrning av hållbarhetsarbetet

STYRDOKUMENT FÖR
HÅLLBARHETSARBETET
Regelverk som styr Castellums
hållbarhetsarbete:
Externa regelverk
• FNs globala hållbarhetsmål
• Global Compact
• Svenska Aktiebolagslagen
• Miljöbalken
• Arbetsmiljölagen
• Hållbarhetscertifiering –
Green Building, Miljöbyggnad,
BREEAM, LEED, WELL
• ISO 14001
• BBR-krav
• Övriga tillämpliga lagar och regler
Viktiga interna regelverk
• Hållbarhetspolicy
• Uppförandekod
• Uppförandekod för leverantörer
• Internt miljöledningssystem
• Processer för intern kontroll
• Övriga instruktioner

Hållbarhetsarbetet omfattar hela verksam
heten och styrs via ett ledningssystem som
består av gemensamma policies, riktlinjer,
övergripande mätbara mål samt detaljerade
handlingsplaner. Utgångspunkten i arbetet
är att följa upp, dokumentera, utvärdera och
förbättra. Castellum utgår från försiktighets
principen vilken är integrerad i Castellums
hållbarhetspolicy, verksamhetsprocesser och
följs upp via bolagets miljöledningssystem.
Arbetet följs upp varje år och avrapporteras
regelbundet till koncernledning och styrelse.
Castellums hållbarhetschef har ansvar att
driva och utveckla hållbarhetsarbetet för hela
koncernen. I respektive region finns en håll
barhetsansvarig och arbetet bedrivs integrerat
i verksamheten. Arbetet som hållbarhetschef
och hållbarhetsansvarig innefattar att se till att
bolagets hållbarhetspolicy efterlevs, att imple
mentera åtgärder som leder mot C
 astellums
hållbarhetsmål samt övervaka klimatrela
terade risker och möjligheter. Castellums
styrelse antar årligen hållbarhetspolicy och
uppförandekoder samt diskuterar och följer
löpande upp arbetet. Under 2017 arbetades
nya ambitiösa och mätbara mål avseende håll
barhet fram vilka nu är inarbetade i verksam
heten och dess utfall framgår under målupp
följningen. Under 2018 adderades utmanande
mål om att öka andelen medarbetare med
internationell bakgrund.

Castellums agenda för den hållbara staden
består av ett antal löpande mål på årlig basis
och etappmål fram till 2030. Det är en ambi
tiös agenda där de mest utmanande målen är
att nå netto-noll koldioxidutsläpp till 2030 och
uppnå en helt jämställd organisation i samtliga
yrkeskategorier. För att uppnå dessa mål krävs
involvering och engagemang hos alla medar
betare, vilket är något vi aktivt uppmuntrar och
stöttar via exempelvis utbildning.
Castellums vd är ytterst ansvarig för hållbar
hetsarbetet. Castellums hållbarhetsredovisning
är upprättad enligt GRI Standards och över
siktligt granskad av Deloitte. För att upprätt
hålla ett strukturerat miljöarbete är Castellum
certifierat enligt ISO14001. En gemensam,
operativ hållbarhetsgrupp finns i koncernen för
att utveckla arbetet, utbyta erfarenheter och
bevaka förändringar i omvärlden. Utöver det
finns det ett hållbarhetsforum med syfte att
involvera utvecklingsarbetet i verksamheten.
Hållbarhetsforumet består av ansvariga
chefer från kärnverksamheten; HR, kommuni
kation, projektutveckling, förvaltning, region
vd, finans och inköp. Castellums hållbarhets
arbete bygger på engagerade och kunniga
medarbetare och utbildning i hållbarhetsfrågor
sker kontinuerligt. Samtliga medarbetare
på Castellum har genomgått en obligatorisk
webbaserad utbildning inom hållbarhet och
uppförandekoder och utbildningen är en del av
introduktionen för nya medarbetare.

PLANETEN
Vi ska på ett ansvarsfullt och effektivt
sätt minska resursanvändningen och
koldioxidutsläppen som ger upphov
till den globala uppvärmningen.
FRAMTIDSSÄKRING
Vi ska skapa en hållbar fastighetsportfölj
i en värld under förändring.
VÄLBEFINNANDE
Vi ska främja hälsa, välbefinnande
och produktivitetsökning.
UPPFÖRANDE
Vi ska bedriva vår verksamhet på ett
ansvarsfullt sätt gentemot samhället
och våra intressenter.
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Löpande
1%
1,5 %

Vattenbesparing per år
Energieffektivisering per år

H Å L L BA R H E T

Castellums agenda för den hållbara staden
Vårt mål är tydligt – Castellum ska vara det
mest hållbara fastighetsbolaget och en viktig
aktör i att bygga ett hållbart samhälle.
Syftet med vår hållbarhetsagenda är att
säkerställa att vi är ett relevant och fram
gångsrikt bolag inte bara idag utan under en
lång tid framåt. Våra agenda har tagits fram
genom analys, dialog och diskussion. Den har
bland annat utgått ifrån:

Fokusområden och mål
Castellums agenda för den hållbara staden
består av de fyra fokusområdena. Dessa
består i sin tur av totalt 16 olika delmål.
På följande sidor presenteras arbetet under
2018 utifrån planeten, framtidssäkring,
välbefinnande samt uppförande. Vidare
presenteras utfall på de mål som finns
kopplade till respektive fokusområde.

•
•
•
•

Lokala och globala utmaningar och möjligheter
FNs globala hållbarhetsmål för 2030
Castellums förmåga att skapa aktieägarvärde
Prioriteringar från kunder, medarbetare och
andra intressenter
• Våra möjligheter att göra verklig skillnad
• Identifierade klimatrisker och möjligheter

2030
2025
-15%

Lägre energiförbrukning jmf 2015

50%

Av beståndet
miljöcertifierat

40–60%
20%

2020
100 %

Fossiloberoende fordon

100 %

För nyproduktion av kontor
gäller miljöbyggnad Guld och
i Danmark och Finland gäller
BREEAM Excellent. Övriga typer
av projekt certifieras.

+

Tillföra ekosystemtjänster
i större projekt

0

Netto-noll
koldioxidutsläpp

100 %

Icke-fossil energi

Jämställt i samtliga
yrkeskategorier
Av Castellums medarbetare ska år 2025
ha internationell bakgrund för att närmre
spegla samhällets
sammansättning

< 2%

Korttidssjukfrånvaro

< 3%

Långtidssjukfrånvaro

4%

Av medarbetarna ska
vara lärlingar
Bonus till entreprenörer som anlitar
lärlingar i våra projekt

100%

Av medarbetarna
ska utbildas i
uppförandekoden
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