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Castellum bidrar till att utveckla
de städer där vi har verksamhet
Som långsiktig aktör och samhällsbyggare är
en viktig del av Castellums verksamhet att
bidra på olika sätt till hållbar stadsutveck
ling, vilket sker genom utveckling av nya och
befintliga områden. Samverkan sker även i ca
169 citynätverk och företagarföreningar för
att utveckla de städer där verksamhet bedrivs
samt andra sociala engagemang.
Samarbete pågår även med olika parter för
att driva utveckling, ta del av kunskap om ny
teknik och utbyta erfarenheter. Castellum är
exempelvis medlemmar i följande organisatio
ner: EPRA Sustainability Committee, GRESB
Benchmark Committee, Energimyndighetens
Beställargrupp för lokaler (BELOK), CMB
(Centrum för Management i Byggsektorn)
vid Chalmers tekniska högskola och Sweden
Green Building Council. Därtill har bolaget ett
nära samarbete med lokala energibolag, ren
hållningsbolag och universitet och högskolor.
Hållbara investeringar i
Castellums projektutveckling
Genom att styra Castellums investeringar
mot att bli mer hållbara, tar vi inte enbart

hänsyn till vår egen påverkan i samhället utan
detta bidrar även till att byggnaderna blir mer
attraktiva för våra intressenter, problem i
förvaltningen minskar, minskade förvaltnings
kostnader och god kontroll.
Samtliga av Castellums investeringar
sker u
 tifrån ett hållbart perspektiv. Varje
investeringsärende granskas av koncernens
hållbarhetschef och ska även godkännas ur
ett hållbarhetsperspektiv. Dessa kriterier
finns med på planeringsstadiet och följer
hela projektlivscykeln för att i nästa steg bli
en n
 aturlig del i den dagliga förvaltningen.
Castellum har under de senaste åren arbe
tat med hållbarhetsfrågor i samband med
nybyggnation och större ombyggnationer.
Under 2018 har koncernens gemensam
ma hållbarhetsprogram vid nybyggnation
och o
 mbyggnation vidareutvecklats och är
uppdelat på två olika nivåer, investeringar <10
Mkr samt investeringar >10 Mkr. Castellum
miljöcertifierar alla nybyggnationer och större
ombyggnationer. För nyproduktion av kon
tor gäller miljöbyggnad Guld i Sverige och i
Danmark och Finland gäller BREEAM Excellent.
Övriga typer av projekt certifieras.

HÅLLBARHETSPROGRAM VID NYBYGGNATION OCH OMBYGGNATION
UPPHANDLING <10 MKR
Generellt ställs krav på uppförandekod, hållbarhetspolicy, miljöledningssystem, avfallsplan, miljöplan, miljöansvarig
i projektet, energieffektiva produktval såsom LED-belysning och A-märkta varor samt val av hållbara byggmaterial
ur såväl miljö- som hälsoperspektiv enligt byggvarubedömningen.
OMFATTANDE HÅLLBARHETSPROGRAM VID NYBYGGNATION OCH OMBYGGNATION
UPPHANDLING >10 MKR
•
•
•
•
•
•
•

Miljöbyggnad Guld*
Val av förnybar energi
Bra inomhusklimat och genomtänkt fuktarbete
Hållbart byggmaterial
Nära-noll energibyggnad*
Utred alltid hälsocertifieringen WELL**
Skapa en mer attraktiv byggnad genom konstnärlig
utsmyckning
• Engagera lokala konstnärer i projekt**

• Installera solceller**
• Utreda möjlighet till utomhuskontor enligt
Castellums koncept WorkOut**
• Skapa inbjudande trapphus**
• Energieffektiv och miljöriktig byggarbetsplats
• Fossiloberoende fordon på byggarbetsplats
• Återskapande och ökad mängd ekosystemtjänster
• Hantering av klimatrisker
• Incitament för entreprenör för att skapa arbetsplatser
i projekt

*För nyproduktion av kontor gäller miljöbyggnad Guld i Sverige och i Danmark och Finland gäller BREEAM Excellent. Övriga typer av projekt certifieras.
**Gäller endast vid byggnation av kontorslokaler.
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att skapa arbetsplatser för ungdomar arbetsplatser i alla större
projekt. Under året har Castellum även erbjudit praktik till per
soner med utländsk bakgrund som nyligen k ommit till Sverige.
Ett exempel på hur Castellum arbetar är projektet Samspelet
som initierades under 2017 med Peab kring nyproduktionen
Citypassagen i Örebro. Genom Samspelet skapas en plattform
för möten, inkludering och integration. Projektet löper under
byggprocessen för Citypassagen och aktivitetsprogrammet be
står bl a av idrottsaktiviteter och gemensamma träffar för barn
och unga vuxna. Syftet är också att skapa ett intresse för byggoch fastighetsbranschen där behovet av arbetskraft kommer
att vara stort inom de närmsta åren. Utöver detta engagemang
har Castellum samarbeten med exempelvis Jobbsprånget. Ett
initiativ som matchar ihop företag med nyanlända akademiker.
Utveckling av lokalsamhällen
Castellum har implementerade sociala program i de städer där
vi är verksamma. Idag täcker Castellums program 100% av
Castellums fastigheter. Castellums engagemang varierar efter
de specifika fastigheternas och det lokala behovet. Program
men omfattar en intressentanalys för att undersöka aktuella
behov. Beroende på stadens behov och intresse beslutas lokalt

om hur Castellum ska engagera sig. Engagemangen i program
men inkluderar idag hur vi mäter och kan påverka miljön och
den sociala samverkan i positiv riktning, förbättra det lokala
samhället och miljöerna i våra fastigheter. Som långsiktig aktör
och samhällsbyggare är Castellum med och utvecklar såväl nya
som befintliga områden. Programmen omfattar idag ca 169
olika engagemang inklusive sociala engagemang i våra städer,
deltagande i citynätverk, hållbarhetsnätverk och företagar
föreningar där Castellum samverkar med kunder, kommuner
och andra samarbetspartners för att utveckla städerna.
Castellum arbetar även aktivt tillsammans med föreningslivet
samt skolor och universitet för att erbjuda ungdomar lärlings
platser och sommarjobb.
Castellums sponsring och stöd till det lokala föreningslivet
är främst fokuserat mot att främja utbildning och hälsa hos
ungdomar. Under året har Castellum lämnat stöd till Veten
skapsfestivalen, Ung Företagsamhet och lokala idrottsföreningar.
Vidare har direkt stöd lämnats till Stadsmissionen och Barn
cancerfonden. Sammantaget har Castellum under 2018 lämnat
8,3 Mkr i direkt stöd genom sponsring och andra initiativ.

Elias är lärling på Castellums
Köpenhamnskontor
Efter några år med diverse olika ströjobb som bland
annat lastbilsförare, butiksanställd, brevbärare
och inom hemtjänsten, så kände Elias Hajjami att
han ville satsa på en utbildning och ett yrke han
trivdes med.
– Jag hittade en ny utbildning inom kontor där
man kunde specialisera sig mot ekonomi och
kände att det skulle passa mig eftersom jag är
intresserad av ekonomi och alltid har haft lätt
för matematik.
Elias sökte utbildningen och blev antagen, men
när det var dags för att hitta en praktikplats för att
kunna slutföra utbildningen tog det stopp.
– Det visade sig vara otroligt svårt att hitta en
praktikplats och det är mycket hård konkurrens.
Via sin kontaktperson på kommunens jobbcenter
fick han dock möjlighet att komma till Castellum
på en intervju. Som sedan ledde vidare till en
praktikplats.
– På Castellum lär jag mig allt kring ekonomi
hantering som bokföring, fakturering och
kundkontakter med mera.

– Förutom att jag lär mig mycket så får jag också
arbetslivserfarenhet och referenser inför framtiden.
Elias trivs jättebra på Castellum och tycker att
han blivit väl omhändertagen.
– Jag är glad över att få vara här och lär mig
mycket samtidigt som jag känner att jag gör nytta.
Hållbarhet har prioriterats inom Castellum ända
sedan bolaget bildades, inte minst ur ett socialt
perspektiv. Sedan 2012 har Castellum ett program
för lärlingar som omfattar fyra procent av de
anställda och där tre fjärdedelar anställts efter
lärlingstiden.
– Det betyder mycket för Castellum att ha
lärlingar och hjälpa unga människor ut i
arbetslivet, dessutom är det en del av
vårt sociala ansvar, säger Bettina
Lange, affärsområdeschef för
Castellum i Köpenhamn.
BESÖK CASTELLUM.SE
FÖR ATT SE ELIAS BERÄTTA
OM HUR DET ÄR ATT VARA
LÄRLING PÅ CASTELLUM.
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