A N S VA R S F U L L A A F FÄ R E R

Hållbarhet är en förutsättning för ekonomisk
tillväxt
Castellum är en av fastighetsbranschens största aktörer och tillväxtförmågan och lönsamheten bygger på att företaget kontinuerligt
utvecklas. Hållbarhetsarbetet handlar om att bedriva verksamheten
på ett ansvarsfullt sätt och skapa långsiktiga lösningar ur såväl
ekonomiska, ekologiska som sociala perspektiv.
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Hållbara höjdpunkter 2016

”Vi kan se tillbaka på ett år av fortsatt hög aktivitet inom hållbarhetsområdet. Vi har ökat transparensen
i redovisningen, vilket belönat oss med flera utmärkelser. Internt fortsätter vi att utmana oss med högre
målsättningar och vi vet att det som vi mäter – det blir gjort!” säger Filip Elland, hållbarhetschef.

Minskad energianvändning och lägre CO2-utsläpp

Grön finansiering
Under hösten 2016 gav
Castellum ut gröna obligationer om totalt 1 000 Mkr.
Likvidbeloppet används
för finansiering av vissa
fastighetsinvesteringar vars
miljöprofil uppfyller de krav
som Castellum satt upp i sitt
så kallade ”Gröna Ramverk”.

Energianvändningen i koncernen
har minskat 26% sedan 2007 och
koldioxidutsläppen har minskat
med 71% sedan 2007.
Målsättningen är att 90% av
energianvändningen ska komma
från icke-fossil energi före 2020.
96% uppnåddes 2016.

Brett samhällsengagemang
Castellum satsar på
ungdomar
Castellum har en hög ambition
att ge ungdomar en möjlighet att
prova på arbetslivet. Under 2016
har 77 ungdomar gjort praktik
eller feriearbetat i koncernen.
14 av ungdomarna har varit
lärlingar, vilket innebär att de
arbetat i organisationen under
ett år. Lärlingarna motsvarar 4%
av koncernens medarbetare.
Lärlingsplatsen ger erfarenhet
som kan lyftas i CV:t och många
kontakter som kan ge ökade
möjligheter att utvecklas vidare
på andra arbetsplatser.
Bilden visar Sofyan och
Ramazan som haft lärlingsplats
på Castellum i Stockholm under
2016.

Belönat hållbarhetsarbete!

Castellum ingår i Dow Jones Sustainability
Index som inkluderar de bolag inom alla
branscher i världen som presterar bäst inom
hållbarhetsområdet.

GRESB Global Sector Leader innebär att
Castellum rankas etta i världen gällande
hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen
i sektorn kontors- och industrilokaler.

EPRA Gold är ett pris för bästa hållbarhetsrapportering i Europa. Ett erkännande att Castellum gör det vi lovar och
kommunicerar det tydligt.

I CDP:s hållbarhetsindex har Castellum
uppnått högst betyg av fastighetsbolagen
i Sverige. Detta gör att Castellum rankas
högst bland fastighetsbolagen i CDP:s
internationella undersökning.
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Ansvarsfulla affärer

STYRDOKUMENT FÖR
HÅLLBARHETSARBETET

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

Hållbarhet innefattar att skapa långsiktiga lösningar ur såväl ekonomiska,
ekologiska som sociala perspektiv och förädla dessa värden genom verksamhetsprocesserna.
Förutom att ta ansvar och skapa värde för vårt samhälle, vår planet och
framtida generationer skapar hållbarhetsarbetet ökade konkurrensfördelar
för Castellum. Ett väl integrerat hållbarhetsarbete bidrar också till en bättre
förvaltning och god kontroll av fastigheterna. Detta ger nöjdare kunder,
engagerade medarbetare och ökad lönsamhet. Med andra ord handlar
hållbarhet om att agera rätt idag så att de intressenter Castellums verksamhet
är beroende av väljer Castellum i framtiden.
Castellum arbetar för att använda resurser som
energi och vatten så klokt och effektivt som
möjligt samt att framtidssäkra fastighetsbeståndet,
d v s att både ny-, till- och ombyggnationer genomförs med hög miljöstandard.
Castellum har också ett lokalt engagemang på
de orter och i de regioner där verksamheten
bedrivs och samverkar med kunder, kommuner
och andra samarbetspartners för att utveckla
orterna. Det betyder också att Castellum samarbetar med skolor och universitet samt erbjuder
ungdomar lärlingsplatser och sommarjobb. Och –
naturligtvis – värnas det om de egna medarbetarna.
Organisation och styrning av hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsarbetet omfattar hela verksamheten
och styrs via ett ledningssystem som består av
gemensam policy, riktlinjer, övergripande mätbara mål samt detaljerade handlingsplaner.
Utgångspunkten i arbetet är att följa upp, dokumentera, utvärdera och förbättra. Arbetet följs

FN:s globala
hållbarhetsmål
Vid FN:s toppmöte i september
2015 antog världens stats- och
regeringschefer 17 globala mål.
Världens länder har åtagit sig att
från och med den 1 januari 2016
fram till år 2030 leda världen mot
en hållbar och rättvis framtid.
En första mappning har
genomförts mot FNs globala hållbarhetsmål för att analysera relevanta områden för Castellums
verksamhet. Dessa mål är färgmarkerade i bilden och kommer
att börja implementeras i strategi
och policy under 2017.
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upp varje år och avrapporteras regelbundet till
koncernledningen. Castellum har en hållbarhetschef med uppgift att driva och utveckla arbetet
för hela koncernen. På respektive region finns en
hållbarhetsansvarig och arbetet bedrivs integrerat
i verksamheten.
Castellums styrelse antar årligen hållbarhetspolicy och uppförandekoder samt diskuterar och
följer upp arbetet löpande. Castellums VD är ytterst
ansvarig för hållbarhetsarbetet.
 Castellums hållbarhetsredovisning är upprättad
enligt GRI och översiktligt granskad av Deloitte.
För att upprätthålla ett strukturerat miljöarbete
är Castellum certifierat enligt miljöledningssystemet Miljödiplomering. Dessutom är delar
av verksamheten ISO 14001-certifierad.
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.

ANSVARSFULLA AFFÄRER

Hållbarhetsforumet består av ansvariga chefer
från kärnverksamheten; HR, projektutveckling,
förvaltning, region VD, finans och inköp.
Castellums hållbarhetsarbete bygger på engagerade
och kunniga medarbetare och utbildning i hållbarhetsfrågor sker kontinuerligt. Castellums medarbetare utbildas kontinuerligt i hållbarhetsfrågor,
och ambitionen är att alla nya medarbetare ska
genomgå en introduktionsutbildning i hållbarhet.
Intressentdialog

För att utveckla och förbättra verksamheten har
Castellum kartlagt och analyserat intressenternas
förväntningar på bolagets verksamhet. Intressentdialogen som genomfördes 2016 med kunder, leverantörer, medarbetare, koncernledning och styrelse
visar vilka hållbarhetsfrågor som intressenterna
anser vara viktigast för Castellum. Resultatet av
intressentdialogen framgår i matrisen nedan.
Värderingar

Hur vi ansvarsfullt och
effektivt ska minska resursanvändningen
och koldioxidutsläppen som ger upphov
till den globala uppvärmningen.

PL ANETEN

Hur vi ska skapa
en hållbar fastighetsportfölj i en värld
under förändring.

FR AMTIDSSÄKRING

VÄLBEFINNANDE Hur vi ska främja
hälsa, välbefinnande och produktivitetsökning.

Hur vi ska skapa bättre
samhällen med ökad sysselsättning och
engagemang.

SAMHÄLLET

Extern prioritering

Resultatet av den genomförda
intressentdialogen i kombination med
bolagets väsentlighetsanalys innebär
att Castellum fokuserar på;

• att skapa ansvarsfull tillväxt,

• god kunskap om den lokala marknaden,
• att agera långsiktigt,

• att ständigt förbättra och utveckla.

Att Castellums företagskultur är stark framgår bl a
av NMI-mätningen.
Uppförandekod
Uppförandekoden utgör en bas för hur Castellums
medarbetare ska uppträda mot såväl varandra som
mot kunder och andra externa aktörer. Den baseras
på Castellums värderingar och FN Global Compacts
principer och tydliggör Castellums ställningstagande gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor,
affärsetik och information. Castellum ska ge god
service, följa lagar och förordningar, inte diskriminera
någon samt skapa god arbetsmiljö och säkerhet.
Dessutom finns ett fokus på jämställdhetsfrågor.
Verksamheten i Castellum, som bedrivs i Sverige
och Danmark, lyder under respektive lands lagstiftning och regelverk gällande t ex arbetsvillkor,
arbetsmiljö och organisationsfrihet. Castellums
personalhandbok behandlar frågor som arbetsmiljö,
jämställdhet, löner, pensioner och tjänstebilar.
I hela koncernen pågår ett förebyggande arbete
avseende etik och korruptionsfrågor där agerandet
i olika situationer som kan uppkomma i vardagen
diskuteras. Viktigt i arbetet är att alla medarbetare
förstår och följer uppförandekoden.
Castellum har en whistleblowerfunktion som
nås via koncernens hemsida och intranät. Funktionen syftar till att hjälpa såväl medarbetare som
externa parter att agera rätt.

Global Compact
Castellum har signerat FNs
Global Compact, vilket är
ett initiativ för att samordna
frågor gällande mänskliga
rättigheter, arbetsvillkor,
försiktighetsprincipen och
ansvarstagande gällande
miljöfrågor och antikorruption. Global Compact
omfattar 10 principer.

Skapat och distribuerat
värde
Värde skapat i enlighet med
GRI-indikatorn G4-EC1
Direkt skapat ekonomiskt värde

• Anpassa fastigheterna till klimatförändringarna
• Hållbar finansiering, t ex ”gröna
obligationer”
• Granska leverantörer avseende arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och miljö

• Effektiv resursanvändning (energi, vatten och material)
• Miljömässigt och socialt hållbara byggnadsmaterial
och installationer
• Investera mer i förnyelsebar energi
• Samarbeta med kunder för att uppnå bättre hållbarhetsprestanda
• Hälsosamma lokaler som ökar hyresgästernas välbefinnande
• Miljöcertifiering av byggnader

•
•
•
•

• Arbeta för mer mångfald och jämställdhet
• Erbjuda en attraktiv arbetsplats
• Skapa smartare arbetsplatser genom modern
teknik, t ex tjänster för att dela på kontorsplatser
och smart teknik
• Skapa attraktiva lokalsamhällen, t ex erbjuda
lärlingsplatser

Hög

Fokus för hållbarhetsarbetet

Högre

Castellum agerar långsiktigt och strävar efter att
arbeta nära kunderna och deras verksamhet samt
att bygga långsiktiga relationer med såväl kunder
som andra samarbetspartners. Castellums medarbetare är ambassadörer för företagskulturen
och hur medarbetarna agerar är därför avgörande
för hur bolaget uppfattas.
En viktig framgångsfaktor är kunskapen om
och känsla för den lokala marknaden, varför
affärsbesluten fattas där affären finns, med korta
beslutsvägar och snabba besked. Samtidigt som
tryggheten ges i en stor nationell koncern.
Förtroende är Castellums viktigaste kapital och
de gemensamma värderingarna kan sammanfattas
som värd att lita på oavsett om samverkan sker

med kunder, aktörer på kapitalmarknaden eller
andra intressenter. Värd att lita på bygger på;

Hög

Skapa förutsättningar för källsortering
Betala adekvat skatt
Anti-korruption
Öka mängden grönytor och ekosystemtjänster

Intern prioritering

Högre

Matrisen visar resultatet av den intressentdialog som genomfördes genom enkäter under hösten 2016.
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Utbyggnad av solel
i Uppsala
Castellum tog sommaren 2016
i bruk bolagets hittills största
solcellsanläggning i Uppsala.
Här berättar affärsområdeschef
Björn Johansson:
”Det innebär att vi nu både kan
driva hela kylanläggningen på en
stor byggnad i Boland City under
det ljusa halvåret, mars till oktober med solel – och dessutom en
del av byggnadens ventilationsanläggning. Vi får god avkastning
och beräknar att spara 255
MWh per år bara på en sådan
här anläggning. Det positiva med
solel är att behovet och effekten
är som störst samtidigt, under
det varma halvåret. Men solceller ger också en hel del energi
också under vintern, även om
soldagarna är färre och solens
vinkel mindre gynnsam. Då bidrar
solelen bland annat till att driva
bergvärmepumpar. Solceller har
blivit en del i vardagen; vi tittar
på detta i varje nytt projekt.”
Castellum hade vid utgången
av 2016 tio solcellsanläggningar.
I Uppsala tog Castellum under
2016 i bruk sin hittills största
anläggning med en kapacitet på
ca 255 kW.

Alla whistleblowerärenden hanteras enligt fastställda rutiner. Den som anmäler ett whistleblower-ärende får snabb återkoppling och därefter är ambitionen att upprätthålla en dialog
med anmälaren. Han eller hon uppmanas också
att ta kontakt med compliance-avdelningen. Alla
ärenden hanteras konfidentiellt.

upplåtits som träffpunkt, arbetsplats eller förråd
för nyanlända.
Där sponsring och stöd sker fokuserar det på
att främja utbildning och hälsa hos ungdomar.
Exempelvis lämnas stöd till Vetenskapsfestivalen,
Ung Företagssamhet och lokala idrottsföreningar.
Direkt stöd lämnas till exempelvis Stadsmissionen
och Barncancerfonden.

Arbetsmiljö

Castellum värnar om både anställda och leverantörer och har ett ansvar för att ingen blir fysiskt
eller psykiskt sjuk eller skadas på grund av sitt arbete.
Castellum arbetar fortlöpande med att utveckla
och förbättra arbetsmiljön i hela koncernen.
Under 2016 genomfördes en utbildning i arbetsmiljöfrågor för samtliga anställda i koncernen.
Samhällsengagemang

Castellum arbetar för att ge ungdomar en introduktion i arbetslivet. Under 2016 har totalt 77
ungdomar arbetat inom Castellum som feriearbetare, praktikanter, lärlingar, genom mentorskap,
examensarbeten eller trainee. Av ungdomarna var
14 lärlingar, vilket motsvarar 4% av Castellums
medarbetare (exklusive tillskottet av fd Norrportens medarbetare).
Samverkan med universitet, högskolor och
grundskolor pågår på flera orter genom både
uppsatser, samarbeten och mentorskap. Exempelvis har Castellum under året samverkat med
Linköpings universitet, Mälardalens högskola,
Mittuniversitet, KTH, LTH och Chalmers.
Under 2016 har aktiviteter och stöd lämnats för
att underlätta i flyktingkrisen. Lokaler har också
38
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Våra leverantörer

Vid nybyggnation, ombyggnation och inköp av
varor och tjänster har Castellum ambitionen att
ställa tydliga hållbarhetskrav. I förvaltningen
anlitar Castellum till största delen lokala leverantörer där värme-, kyl-, vatten- och elleverantörer
står för en stor andel.
Vid större inköp och upphandlingar har Castellum
ambitionen att granska leverantörer och entreprenörer enligt koncernemensamma riktlinjer
gällande bl a materialkrav, kvalitet och arbetsmiljö.
Generellt ställs krav på miljöledningssystem, miljöansvarig, val av hållbara byggmaterial ur såväl
miljö som hälsoperspektiv, miljöplan och avfallsplan även om kraven inte är identiska i samtliga
upphandlingar.
Vid nybyggnation och större ombyggnation av
kontors- eller butikslokaler ställs krav i enlighet
med miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad,
lägst nivå Silver, men certifiering sker även med
systemen EU Green Building, BREEAM eller
LEED. Till varje större upphandling finns specifika
administrativa föreskrifter där även arbetsmiljökrav ställs. Castellum har en uppförandekod för
leverantörer och samarbetspartners.

ANSVARSFULLA AFFÄRER

Kunder

En viktig framgångsfaktor är organisationens kunskap om och känsla för den
lokala marknaden. Genom lokala organisationer nära kund tar Castellum affärsbesluten där affärerna finns och kan därmed erbjuda kunderna korta beslutsvägar och snabba besked – helt enkelt en enklare vardag. Samtidigt ges kunderna
tryggheten att arbeta tillsammans med en stor, resursstark nationell koncern.
Castellums kunder speglar svenskt och
danskt näringsliv

Castellums stora kontraktsportfölj, med ca 6 000
kommersiella kontrakt, är en spegling av svenskt
och danskt näringsliv och därmed inhemsk
ekonomi.
Riskspridning i kontraktsportföljen är god
avseende geografi, lokaltyp, kontraktsstorlek,
löptider och branscher i vilka kunderna är verksamma. Under 2016 har kontraktsportföljen
förändrats i och med förvärvet av Norrporten,
vilket bl a inneburit att återstående kontraktslängd förlängts från 3,4 år till 3,8 år och andelen
offentliga kunder ökat från 10% till 21%. Det
enskilt största kontraktet svarar för ca 2% av
Castellums totala hyresintäkter.
Närhet till kunden

Castellums organisation med lokal närvaro genom
20 affärsområden ger närhet till kunderna och korta
beslutsvägar. Medarbetarna inom Castellum arbetar

nära marknaden vilket ger en naturlig möjlighet att
känna till kundens nuvarande och framtida behov.
Kunderna kan därmed erbjudas lokaler anpassade
efter behov, god personlig service samt snabba besked.
Castellums medarbetare har en kontinuerlig dialog
med kunderna, dels genom personliga möten men
även kundtidningar och hemsida.
Som en av de största fastighetsägarna på respektive lokal marknad samarbetar Castellum med
kommuner samt engagerar sig i lokala nätverk,
som t ex företagarföreningar, för att som en aktiv
samhällsbyggare skapa attraktiva arbetsmiljöer
för kunderna.
Nöjda kunder

Goda och långsiktiga kundrelationer är en förutsättning för att skapa tillväxt och kundmätningar
genomförs regelbundet. För att följa upp och
utvärdera genomförda insatser genomförs årligen
en extern kundmätning, Nöjd Kund Index. Mätningen visar såväl kundernas generella uppfatt-

FÖR ÄNDR AD KUNDPORTFÖLJ

Varje dag går ca 250 000 människor till sina arbetsplatser hos någon av Castellum 6 000 kunder. Under 2016 har Castellums
kundstock förändrats, framförallt beroende på förvärvet av Norrporten. Andelen offentliga kunder har ökat med 11% och den
återstående kontraktstiden har ökat med 0,4 år till 3,8 år.

6 000

Största
kunden
står för

kunder

2%

Arbetsplats för

250 000

21%

människor

Andel offentliga
kunder har ökat
med 11% till 21%.

Återstånde kontraktslängd har ökat från

CECILIA S ALDÉN
AFFÄRSOMR ÅDESCHEF I
NORRKÖPING

Castellums affärsidé
bygger på att ha stor kännedom om sina lokala marknader. Vad betyder det att
vara lokal och nära?
Vi sätter alltid människan i
centrum – och fastigheten
runt om. Samspelet med,
och därmed närheten till,
våra kunder är A och O.
Hur påverkas vardagsarbetet av arbetssättet?
Det handlar om att vara
lyhörd och ödmjuk, att
fånga behov och hitta
flexibla lösningar.
Hur åstadkommer man det?
Genom att organisera oss
på det sätt vi gör. Vi arbetar
med korta och snabba
beslutsvägar vilket innebär
att våra kunder får snabb
återkoppling.
Hur har den organisationsförändring som Castellum
genomfört under 2016
påverkat arbetet?
Nu arbetar hela koncernen
under samma varumärke
vilket gjort kommunikationen
med våra kunder mycket
enklare. Det ger oss ännu
mer kraft i det dagliga arbetet
– samtidigt som vi synliggör
den stora koncernens breda
kompetens och styrka.
När det gäller ditt eget
ansvarsområde, hur ser du
på Norrköpings framtid?
Vi kommer tillsammans
med våra kunder att ta ännu
större ansvar för att leda
utvecklingen av funktionella
miljöer i en stad som kanske
aldrig mått så bra som den
gör nu. Ambitionen är att
fortsätta utveckla fastighetsportföljen – framför allt
genom projektutveckling.

3,4 år 3,8 år
till
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MINIMIKR AV I GRÖNT
HYRESAV TAL

• Informationsutbyte om
miljöambitioner och
miljöarbete
• Årligt samråds- och
uppföljningsmöte
• Utveckling och uppföljning
handlingsplan
• Skriftlig miljöinformation
till kundens medarbetare
• Genomgång av energideklaration
• Informationsutbyte om
resursanvändning
• Optimering av driftstider
• Köp av förnybar el
• Information om optimal
placering av arbetsplatserna
• Möblering och information
om ändrad lokalanvändning
• Miljöhänsyn vid materialval
• Vitvaror med låg energianvändning
• Redovisning av demonterat
och bortfört byggmaterial
samt inredning
• Miljöhänsyn vid underhåll,
skötsel och drift

ning om Castellum som hur väl Castellum lever
upp till de olika delområdena servicevilja, affärsrelation, lokalen, fastigheten, fastighetsservice,
miljö och information.
Undersökningen som genomfördes 2016 och
som innefattade kontor, butik, lager och industri
omfattade en majoritet av Castellums större kunder.
Undersökningen visar på ett fortsatt genomgående
högt betyg för Castellum med ett totalt index om
79 på en skala om 100, vilket är högre än jämförelseindex i branschen för kontor om 73.
Mätningen från 2016 genomfördes på det nya
Castellum, d v s på såväl Castellums som f d
Norrportens kunder. Castellum och Norrporten
tangerar varandra på ett tydligt sätt och skillnaden
mellan regionerna är marginell.
Av de undersökta delområdena uppvisar
Castellum högst index inom servicevilja. Där
ingår parametrar som personligt bemötande,
service och tillgänglighet. En hög andel av de tillfrågade kunderna, 89%, svarar att de kan tänka sig
att hyra av Castellum igen och gärna rekommenderar Castellum som hyresvärd till andra.
Aktivt uthyrningsarbete

Castellum har hög aktivitet i uthyrningsarbetet.
Under 2016 har 757 nya kontrakt tecknats med ett
totalt årsvärde om 489 Mkr. Uthyrningsarbetet visar
på vikten av att vårda kunderna och kontaktnäten.

Kontraktsförfallostruktur

Nöjd Kund Index
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Det framgångsrika uthyrningsarbetet visar på vikten
av att långsiktigt vårda kunderna och kontaktnäten.
Hyresavtal – formell överenskommelse med kund

Hyresavtal tecknas vanligtvis på 3–5 år med en
uppsägningstid om nio månader och har kvartalsvis förskottsbetalning. Hyresnivån kan förändras
i samband med att respektive kontrakt förfaller
till omförhandling.
Hyresavtalen innehåller normalt en bashyra,
d v s överenskommen hyra vid avtalets tecknande,
samt en indexklausul som innebär en årlig förändring av hyran motsvarande en viss andel av
inflationen under föregående år, alternativt en
procentuell minimiuppräkning.
Vanligtvis innehåller hyresavtalen ett tillägg för
lokalens andel av fastighetens kostnad för värme,
kyla samt fastighetsskatt.
Gröna hyresavtal

Hållbarhet och långsiktig tillväxt går hand i hand
och Castellum erbjuder befintliga såväl som nya
kunder att teckna ett grönt hyresavtal, vilket är
ett samverkansavtal kring bl a energi och inomhusmiljö, materialval och avfallshantering – som
syftar till att minska lokalernas miljöbelastning.
Under 2016 tecknades 31 nya gröna hyresavtal om
82 tkvm och totalt har Castellum 90 gröna hyresavtal om totalt 302 tkvm.

Fördelning kontraktsstorlek

Kontraktsfördelning per bransch

ANSVARSFULLA AFFÄRER

Organisation och medarbetare

Castellum förvaltar koncernens fastigheter via lokala organisationer för att
skapa närhet till kunder, korta beslutsvägar och lokal beslutskraft.
Under 2016 har Castellum genomfört en förändring av organisationen i syfte
att ytterligare förbättra förutsättningarna för fortsatt tillväxt och stärka den
lokala beslutskraften.
Castellum är ett av de största fastighetsbolagen som
verkar som ett av de minsta

Castellums organisation med lokal närvaro skapar
affärsnytta genom kunskap om kundernas verksamhet och behov, samt god kännedom om den
lokala fastighets- och hyresmarknaden med dess
förändringar och affärsmöjligheter. Detta ger
korta beslutsvägar som skapar handlingskraft.
Medarbetarna erbjuds dessutom utvecklande
arbetsuppgifter via den platta organisationen där
kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte är
viktiga faktorer.
Sambandet mellan nöjda medarbetare, nöjda
kunder och tillväxt i bolaget är tydlig.
Castellum till nästa nivå

Den förändring som genomförts under 2016
innebär att hela verksamheten samlats under det
gemensamma varumärket Castellum. Verksamhetens lokala bolag har organiserats i fem regioner; Mitt, Väst, Öresund, Stockholm och Norr,
vilka tillsammans täcker in 20 affärsområden.
Syftet med förändringen är att skapa en mer
enhetlig organisation samt att ge bättre förutsättningar för affärsområdena att fokusera på
den lokala affären. Förändringen innebär utökat
lokalt mandat och ökat stöd med gemensamma
supportfunktioner samt kvalitativa och effektiva
stödprocesser inom exempelvis IT, ekonomi,
HR och kommunikation.
Castellum har också startat ett antal strategiska
initiativ för att utveckla nästa generations städer,
bl a inom digitalisering.

I juni 2016 förvärvade Castellum ett av Sveriges
större fastighetsbolag – Norrporten AB. Förvärvet
stärker Castellums fastighetsbestånd i Stockholm,
Köpenhamn, Helsingborg, Örebro och Jönköping.
Dessutom etablerade sig Castellum med fastigheter i Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, Luleå
och Växjö. Under sista kvartalet 2016 såldes hela
beståndet i Östersund, Umeå, Luleå samt delar av
fastighetsbeståndet i Sundsvall.
Integration av de båda bolagen pågår genom
affärsstöd och specialistfunktioner från f d Norrporten samt integrering av gemensamma system,
arbetssätt och inte minst värderingar.
En annan viktig del i integrationen är arbetssätt
mot kund, där Castellum och Norrporten tangerar
varandra på ett tydligt sätt.
Castellum har under början av 2017 inlett en
process för att reducera antalet regioner, från
fem till fyra. Avsikten är att Region Norr ska slås
samman med Region Stockholm.

Under 2016 har
Castellum samlat
hela organisationen
under det koncerngemensamma varumärket Castellum.

408
Castellum hade vid årets
utgång 408 anställda varav
38% var kvinnor. Andelen
kollektivanställda var 25%.

Utbildning, antal
Högskola

84

114

Gymnasium

68

127

1

14

Grundskola

Verksamhetsuppföljning

Moderbolaget Castellum AB ansvarar för kapitalallokering samt följer upp regionernas effektivitet
i förvaltningen och värdetillväxt i fastighetsbeståndet. Implementering av gemensamma
system såsom affärssystem och lönesystem har
skett under året. Arbete har inletts avseende
gemensamt energiuppföljnings- och CRM-system.
Castellum har beslutat att ersätta vissa styrelsemöten i regionerna med Business Review där affärsmässiga frågor diskuteras per region. Castellum AB
är därmed aktivt delaktiga i regionernas verk-

Total

153 255

Arbetsfördelning, antal
Kundvård/förvaltning

39 159

Ekonomi/administration/IT

71

54

Marknad/uthyrning

32

10

11

32

Affärs- och projektutveckling
Total

153 255

varav koncernledning

4

Anställningstyp, antal
Heltidsanställda

146 253

Deltidsanställda

7

Total

Åldersfördelning – antal anställda

Nöjd Medarbetar Index

5

2

153 255

Anställningsform, antal
Tillsvidareanställda

151 249

Projektanställda

–

–

Visstidsanställda

2

6

Total

Sjukfrånvaro

153 255

2016 2015

Kvinnor

4%

3%

Män

3%

2%

Total

3%

3%
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samhet och detta resulterar i en helhetssyn för
koncernen. En gång per år sker styrelsemöten i
regionerna samt två Business Reviews per region.
Arbetet i Castellum styrs av besluts- och arbetsordning, policies och instruktioner. Policy finns för
bl a finans- och ekonomiarbetet, kommunikation,
insider, hållbarhet, uppförandekod för bolagets
medarbetare och för leverantörer och samarbetspartners samt krishantering.
Moderbolag
ANNE THELIN-EHRLING
HR-CHEF CASTELLUM AB

2016 var både händelserikt
och utmanande. Vi startade
en spännande resa när sex
självständiga dotterbolag
blev fyra – samtidigt som
förvärvet av Norrporten
genomfördes. Som ny HRchef imponeras jag av det
engagemang, den styrka
och framåtanda som ledare
och medarbetare visat
under året.
Nu har vi samlat Castellum
under ett varumärke – vi är
en koncern – vilket ger oss
många fördelar och möjligheter. Vi kan verka tillsammans, dela erfarenheter och
inte minst visa att vi är det
stora bolaget med kompetens och kraft. Det har en
stor betydelse både för våra
medarbetare och våra
kunder och i vår strävan att
attrahera nya medarbetare.
Den nya koncernstrukturen
innebär förändrade arbetssätt och uppbyggnad av
gemensamma arbetsprocesser.
Vi skall fortsatt vara ett av
de största fastighetsbolagen som verkar som ett
av de minsta med ett långsiktigt förhållningssätt. Vår
självklara uppgift blir att
aktivt arbeta för att säkerställa en gemensam riktning
mot att vara en attraktiv och
ledande arbetsgivare: att
ytterligare stärka kompetens och jobba vidare med
Castellumandan, känslan av
tillhörighet och stolthet.

Moderbolaget Castellum AB ansvarar för frågor
gentemot aktiemarknaden, t ex koncernrapportering och aktiemarknadsinformation, och mot
kreditmarknaden, t ex upplåning och finansiell
riskhantering, samt övergripande IT/IS-strategier, personalfrågor och hållbarhetsarbete. Under
2016 har även ekonomifunktionen samordnats till
moderbolaget och ett affärssystem implementerats
för hela organisationen. Castellum AB har 43
medarbetare (24).

Att samarbeta och utbyta erfarenheter

Att stärka koncernen genom utökad samverkan
är en kontinuerlig process. Inom koncernen sker
gemensamt utvecklingsarbete samt erfarenhetsutbyte mellan regionerna för att göra kompetens
tillgänglig i hela organisationen. De gemensamma
utvecklingsgrupperna ger förutsättningar för
fortsatt förbättring och i grupperna ingår deltagare
som representerar samtliga regioner. Grupperna
diskuterar regelbundet frågor inom specifika
områden såsom uthyrning, IT, drift, projektutveckling, hållbarhet, kommunikation, inköp och personal.
Förutom de permanenta utvecklingsgrupperna
finns projektgrupper som hanterar aktuella frågor.
Koncernen har ett intranät där erfarenheter
och kunskap enkelt kan delas mellan medarbetare
i alla regioner.

Personalomsättning

Castellum arbetar med såväl kompetensutveckling som en motiverande arbetssituation för att
skapa engagemang och trivsel. Den decentraliserade organisationen gör att varje medarbetare har
tydliga ansvarsområden med frihet inom respektive område, vilket är stimulerande och innebär
goda utvecklingsmöjligheter. Medarbetarsamtal
genomförs årligen med medarbetarna för att sätta
och följa upp mål samt fastställa behov av kompetensutveckling. Under 2016 har 90% (95%) av alla
medarbetare haft medarbetarsamtal, varav 35%
kvinnor och 65% män.
Castellum värnar om medarbetarna och arbetar
med friskvård genom både aktiviteter och friskvårdsbidrag samt erbjuder regelbunden företagshälsovård och en förmånlig sjukvårdsförsäkring
för både medarbetare och medarbetarens närmsta
familj. Friskvård sker både förebyggande och
habiliterande i syfte att främja fortsatt välmående
hos medarbetarna.
Ett bonusprogram tillämpas där varje medarbetare har möjlighet att få del i respektive regions
uppnådda resultatförbättringar.
En dag om året – Castellumdagen – träffas alla
medarbetare i koncernen för att höja kunskaperna,
utbyta erfarenheter och öka gemenskapen.
Kompetensutveckling

I Castellum bedrivs kompetensutveckling i intern
såväl som extern regi. Löpande går medarbetare
på utbildning anpassade till respektive persons
arbetsuppgifter. Nyanställda genomgår löpande
utbildning i hållbarhetsfrågor.
Under 2016 har en Ledardag genomförts för
samtliga ledare och nyckelpersoner för att lyfta
framtidsfrågor och ge möjlighet till att nätverka
över regionerna.
En arbetsmiljöutbildning har genomförts för
samtliga anställda i koncernen under 2016 med
syfte att belysa arbetsmiljön i hela koncernen.

Personalomsättning
Antal
anställda
2016

Andel
Antal
kvinnor, anställda
2016
2015

Antal
anställda
2016

Andel
kvinnor
2015

Nyanställda under året

Andel
kvinnor,
2016

Antal
anställda
2015

Andel
kvinnor
2015

Personer som slutat under året

under 30 år

16

20%

10

40%

under 30 år

13

54%

7

43%

30-50 år

32

69%

28

39%

30-50 år

47

60%

27

56%

över 50 år

14

79%

7

43%

över 50 år

21

29%

7

43%

62

58%

45

40%

Total antal personer som slutat

18%

11%

15%

16%

Totalt antal nyanställda
Andel nyanställda
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Andel personer som slutat

81

51%

41

51%

23%

12%

14%

19%
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Engagerade medarbetare

Anders och Paula

Christian

Simon och Karin

Medarbetarnas syn på den egna arbetssituationen, bolaget och dess ledning
mäts regelbundet i Medarbetarindex. Den senaste undersökningen resulterade i ett index om 85 på en 100-gradig skala, vilket kan ställas mot ett
jämförelseindex om 72. Höga resultat visas bl a inom områdena ledarskap,
kompetensutveckling och lojalitet. Svarsfrekvensen var 97% vilket visar på
stort engagemang.
Resultatet i medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg som används
för vidareutveckling av bolaget och medarbetarna.
Under november 2016 genomfördes en medarbetarundersökning med
fokus på förändringsprocessen som pågått under året. Syftet med undersökningen var att utvärdera hur förändringsprocessen mottagits men också
utifrån en lärande organisations perspektiv. Undersökningen visar att en
hög andel av medarbetarna är engagerade och postiva till förändringen
och att det finns en hög förståelse för varför förändringen genomförs och
att den kommer medföra ett starkare bolag med förbättrade strukturer för
samarbete och erfarenhetsutbyte.
Under 2017 kommer en sedvanlig medarbetarundersökning genomföras.

Stefan och Helen

Victoria
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Effektiv resursanvändning

För att minska Castellums klimatpåverkan ska resurser användas effektivt
och fastighetsbeståndet utvecklas på ett hållbart sätt – ett arbete som pågått
i koncernen sedan mitten av 90-talet med gott resultat.

FILIP ELLAND
HÅLLBARHETSCHEF

”Mänsklig påverkan pressar
de planetära gränserna som
aldrig förr, det är dåliga
nyheter. Samtidigt är vi den
första generationen på
jorden som tack vare vetenskapen fått kunskap om vår
påverkan och vilken omställning som krävs för att vi
ska lyckas. Världens ledare
enats om en tuff dagordning
för världen i form av ett
globalt klimatavtal och FN:s
globala mål för en hållbar
utveckling. Förutsättningar
för att ställa om till en hållbar värld.
I detta har Castellum som
utvecklar städer ett stort
ansvar. Vi vet att det tar tid
att bygga städer och de
beslut vi tar idag påverkar
framtiden i högsta grad. Det
är därför Castellum måste
tänka en generation i förväg
när vi utvecklar våra fastigheter.
Vi måste förstå hur
människor vill arbeta och
leva i framtiden för att
effektivt skapa smarta
byggnader. I samhället står
byggnader för en mycket
stor del av materialanvändningen och ca 40% av
energianvändningen i
samhället.

För att framtidssäkra Castellums fastighetsportfölj och nå de av Castellum prioriterade globala
målen ska byggnader energieffektiviseras, ansvar
tas för naturresurser och biologisk mångfald,
andelen förnybar energi öka och hänsyn tas
till ändrade väderförhållanden. Castellum är
engagerade i kundernas och myndigheternas
klimatplaner och policys, står bakom internationella överenskommelser såsom Paris-avtalet, visar
ledarskap och i möjligaste mån influerar branschen
till att bli mer klimatanpassad. Castellum gick
exempelvis med som första svenska fastighetsbolag i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige och
arbetar aktivt tillsammans med Sweden Green
Building Council för att utveckla miljöcertifieringssystem av byggnader.
Effektivisera energianvändningen
Castellum arbetar kontinuerligt med att minska
energianvändningen genom såväl driftsoptimering som investeringar i energieffektiv teknik.
Under 2016 har drygt 92 större energieffektiviseringsprojekt bedrivits. All energianvändning följs
systematiskt upp och analyseras i uppföljningssystem. Uppföljningen gör att åtgärder kan sättas
in där störst effektiviseringspotential finns.
Utbyggnad pågår av en egen portal för webbaserad fastighetsövervakning, där mätvärden
avseende drift, larm, hissar och inpassering kan
övervakas. Arbetet innebär besparing av energi

Mål och utfall energianvändning per kvm

och tid samt ger kundnytta i form av bättre
service genom förebyggande arbete. Idag är 266
fastigheter motsvarande 1 746 tkvm uppkopplade
mot portalen.
Under 2016 har den normaliserade energianvändningen i det jämförbara beståndet (likefor-like) ökat med 2% vilket bland annat beror på
ökade komfortkrav från ett antal hyresgäster samt
graddagskorrigering som påverkar värmeanvändningen mycket negativt. Värmeanvändningen
ökade under 2016 med 2,7% medan elanvändningen
minskade med 2,3%. Sedan 2007 har energianvändningen minskat med totalt 26% per kvm.
Castellums förbrukning för värme om 74,9 kWh
per kvm kan jämföras med branschgenomsnittet
enligt Energimyndighetens referensvärde för
uppvärmning av lokaler om 122 kWh per kvm.
Ökad andel av förnyelsebara bränslen
Av Castellums koldioxidutsläpp är 7% direkt påverkbara via olja, gas samt service-, förmåns- och
poolbilar (Scope 1) medan resterande del är indirekt påverkbara, d v s köpt energi som fjärrvärme
och el 90% (Scope 2) samt resor via flyg, tåg, taxi
och privata fordon i tjänst 3% (Scope 3).
För att minska utsläppen pågår ett arbete med
att fasa ut fossila bränslen, i dagsläget finns 6
oljepannor kvar. Bergvärme/kyla finns installerat i
29 fastigheter om 145 tkvm. Av Castellums kunder
står ca 17% själva för värme och 22% för fastighets-

Koldioxidutsläpp

Absolut förbrukning per kvm på de fastigheter Castellum förvaltar.

Målsättning koldioxidutsläpp
kg/kvm (kurva

+

+1% / +9%

Att ansvarsfullt använda
resurser effektivt är därför
något vi alltid har i fokus.
Castellum har idag kommit
en bra bit på denna resa
men det finns fortfarande
stor potential framåt när vi
nu målar upp vår riktning för
kommande 10-årsperiod.”

-3% / -1%

-3

-7% / -12%

-7%
-2% / -12%

2016 års energianvändning påverkas av köpet av Norrportens portfölj och de stora försäljningar
som genomförts under året. Därav ökar förbrukningen per kvadratmeter under 2016.
Den faktiska förändringen i den jämförbara portföljningen är +2%.
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Fastighetsel mm kWh/kvm

HÅLLBART FÖRETAGANDE

elen. Totalt är 454 kW solceller installerat på
Castellums fastigheter motsvarande solceller
ca 3 200 kvm totalt. Dessutom finns två vindturbiner på tak om totalt 3 kW.
Uppvärmning med fjärrvärme medför att
Castellums koldioxidutsläpp blir beroende av
fjärrvärmeverkens bränslemix. Idag anlitas 28
fjärrvärmeverk, vilka står för 90% av koncernens
utsläpp. Castellum har en dialog med de fjärrvärmeverk som har högst utsläpp av koldioxid
per kWh för att påverka dem att minska utsläppen.
Övergång till grön fjärrvärme med förnybara
bränslen pågår och motsvarar idag 43% av fjärrvärmeleverantörerna.
Under 2016 har koldioxidutsläppen minskat
med 49% per kvm och sedan 2007 har de minskat
71% per kvm. Den stora minskningen under 2016
beror på möjligheten att öka andelen icke-fossil
fjärrvärme framförallt i region Mitt. Av Castellums
totala energianvändning är 96% förnybar.
Sedan år 2001 används enbart miljömärkt el
i koncernen.
Av Castellums servrar är i princip alla virtuella.
En virtuell server innebär att en fysisk server har
omvandlats till en programvara, vilket minskar
energianvändningen.
Minskad avfallsmängd
Att minska avfallsmängden som går till deponi
genom att erbjuda källsortering är ett område
som Castellum arbetat med länge. Uppföljningen
av arbetet försvåras av att flera renhållningsbolag
anlitas och att ett fåtal kan redovisa uppföljning i
vikt. Dessutom skiljer sig kundernas verksamhet
åt och därmed deras behov av avfallshantering.

Statistik erhålls idag från 22% (15%) av renhållningsbolagen.
Statistiken innefattar avfall från byggnader som
förvaltas av Castellum och inte avfall från projekt/
entreprenader.

Fördelning koldioxidutsläpp

Vattenförbrukning
Vattenförbrukning är en viktig fråga ur ett globalt
perspektiv, medan frågan har mindre betydelse i
Sverige. Castellum använder vatten ur det kommunala systemet och arbetar med uppföljning och
åtgärder för att minska förbrukningen.
Castellum antog under 2014 en målsättning om
att vattenanvändningen per kvm ska minska 5% från
2013 fram till 2017. I den jämförbara portföljen är
besparingen 2% jämfört med 2015.

Målsättningar

Fördelning av total energianvändning

Utfall 2016

Energianvändningen per kvadratmeter ska vara minst
50% lägre än branschgenomsnittet* år 2017

43%

År 2017 ska energianvändningen minskat med 30%
i förhållande till 2007, innebärande en energieffektivisering om minst 3% per år

– 26%

År 2017 ska koldioxidutsläppen minskat med 70% i
förhållande till år 2007, innebärande en minskning om
minst 6% per år

– 71%

90% av energianvändningen ska komma från icke
fossil energi före år 2020

96%

Alla fordon ska vara fossilfria år 2020

32%

30% av fastighetsbeståndet ska vara
miljöcertifierat 2017

24%

* Enligt Energimyndighetens publikation Energistatistik för småhus,
flerbostadshus och lokaler 2015.

Energi, koldioxidutsläpp och vatten
Förändring
2015 till 2016

Totalt

Förändring
2015 till 2016
Normalårskorrigerat

2016

Intensitet
2015

2016

2015

Absoluta tal
MWh

Normaliserat
MWh

Absoluta tal
MWh

Normaliserat
MWh

Absoluta tal
kWh/kvm

Normaliserat
kWh/kvm

Absoluta tal
kWh/kvm

Normaliserat
kWh/kvm

102

Total energianvändning

5,0%

1,7%

342 917

362 934

326 506

356 717

98

104

94

varav uppvärmning

8,3%

3,3%

244 528

264 545

225 803

256 014

69

75

64

72

– 2,3%

– 2,3%

98 389

98 389

100 702

100 702

29

29

30

30

varav el och kyla

Abosluta tal
ton CO2

Totala CO2-utsläpp

– 49%

–

8 585

Absoluta tal
ton CO2

–

Abosluta tal, m3

Total vattenanvändning

– 1%

–

1 044 503

16 855

(kg CO2 /kvm)

–

Abosluta tal, m3

–

1 052 469

2,0

(kg CO2 /kvm)

–

Abosluta tal, m3

–

0,24

4,7

–

Abosluta tal, m3

–

0,25

–

För mer information se bilagan Hållbarhetsdata 2016 på www.castellum.se.
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