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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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Castellums hållbarhetsåtagande

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

Castellum som ansvarsfull samhällsutvecklare
ska vara med och driva utvecklingen framåt
mot ett hållbart samhälle. Castellum betraktar
försiktighetsprincipen och samhällets krav
enligt lagar och förordningar som minimikrav
och bolaget strävar efter ständiga förbättringar
i syfte att främja en hållbar utveckling.
För att uppnå ett väl fungerande hållbarhets
arbete kommer Castellum att;
Övergripande
• Styra verksamheten i linje med
FN Sustainable Development Goals.
• Följa Castellums uppförandekod vilken byg
ger på FN Global Compact. Alla Castellums
medarbetare och samarbetspartners ska
förstå och följa respektive uppförandekod.
• Kontinuerligt höja kompetensen inom
hållbarhet genom utbildning och
kommunikation av hållbarhetsfrågor.
• Regelbundet följa upp, redovisa och
förbättra vårt hållbarhetsarbete.
Ekologisk hållbarhet
• Minimera koldioxidutsläpp i scope 1, 2 och 3
som bidrar till global uppvärmning.
• Ansvarsfullt och effektivt använda natur
resurser för att inte äventyra planetens
gränser och därmed vårt klimat och framtida
generationers möjligheter i en ändlig värld.
• Bygga och förvalta med ett livscykel
tänkande och främja cirkulära modeller.
• Bidra till ökad biologisk mångfald samt
begränsa användning och spridning av
miljöfarliga produkter.
• Alla fastigheter som innehafts mer än ett
år ska vara miljöinventerade, dessa ska
uppdateras minst vart 10:e år.

• Skapa förutsättningar för ansvarsfull
hantering av avfall genom minimering
av avfall, förebygga föroreningar och se
avfallet som en resurs för återanvändning
och återvinning.
Social hållbarhet
• Erbjuda trygga och hälsosamma miljöer
för människor i och kring våra fastigheter
vi förvaltar och för våra medarbetares
välbefinnande.
• Skapa en jämställd organisation
med en mångfald som ska spegla
samhällets sammansättning.
• Bidra till sysselsättning och ungdomars
möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.
• Engagera sig i frågor av betydelse för
samhällsutvecklingen.
• Uppmärksamma och förändra diskrimi
nerande strukturer i organisationen.
• Vara en attraktiv arbetsgivare och
attrahera de bästa och mest
professionella medarbetarna.
Ekonomisk hållbarhet
• Ha en långsiktig hållbar ekonomisk
tillväxt i kassaflöde.
• Skapa affärsmodeller för samverkan
avseende hållbara investeringar.
• Ha en låg finansiell och operationell
risk för en god värdetillväxt i bolaget
samtidigt som aktieägarna kan erbjudas
en konkurrenskraftig utdelning.
• Använda ekonomiskt och mänskligt
kapital effektivt.

FNS GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL
Vid FNs toppmöte i september 2015 antogs 17 globala
mål som fram till 2030 ska leda världen mot en hållbar
och rättvis framtid. En kartläggning har genomförts
mot FNs globala hållbarhetsmål för att analysera
relevanta mål för Castellums verksamhet. Under 2017
arbetades målen in i Castellums nya hållbarhetstrategi:
Castellums agenda för den hållbara staden 2030.
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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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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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Planeten
Fokusområdets inriktning
Vi ska på ett ansvarsfullt och effektivt sätt minska resurs
användningen och koldioxidutsläppen som ger upphov till
den globala uppvärmningen.
Mål
• 15% energibesparing per kvm år 2025 jmf med index
2015 och en energieffektivisering om minst 1,5% per år
i like-for-like portföljen
• Netto-noll koldioxidutsläpp och 100% icke-fossil
energi före 2030
• 100% av alla fordon ska vara fossiloberoende 2020
• 1% vattenbesparing per år i like-for-like portföljen

ska energieffektiviseras, naturresurser ska användas med
ökad effektivitet, biologisk mångfald i urbana miljöer ska öka,
andelen förnybar energi förbättras och hänsyn tas till ändrade
väderförhållanden. Castellum är engagerade i kundernas och
myndigheternas klimatplaner och policies, står bakom interna
tionella överenskommelser såsom Parisavtalet, visar ledarskap
och i möjligaste mån påverkar branschen till att minska kli
matpåverkan. Castellum var exempelvis första fastighetsbolag
som undertecknade regeringens initiativ Fossilfritt Sverige och
arbetar även aktivt med branschorganisationer som Sweden
Green Building Council för att utveckla miljöcertifieringssystem
och det nationella arbetet för att skapa mer hållbara byggnader.
Castellum har även som första fastighetsbolag i Norden fått sitt
klimatmål godkänt av initiativet Science Based Targets (SBT).
Castellums mål är att till 2030 uppnå 100% klimatneutralitet
från verksamheten och därmed stötta FNs klimatavtal och de
nationella ambitionerna om ett fossilfritt Sverige.

Utfall

Effektiv resursanvändning
Castellums arbete för att minska bolagets klimatpåverkan är am
bitiöst och pågår i hela verksamheten. Att arbeta effektivt för att
fastighetsbeståndet ska utvecklas till att bli mer hållbart har fun
nits med i bolaget sedan mitten av 90-talet. Detta arbete har gett
resultat och Castellum är idag bland de mest hållbara i branschen.
För att framtidssäkra Castellums fastighetsportfölj och nå
de av Castellum prioriterade globala hållbarhetsmålen som FN
beslutat har Castellum satt upp flera utmanande mål. Byggnader

Effektiviserad energianvändning
Castellum arbetar kontinuerligt med att minska energianvänd
ningen genom såväl driftsoptimering som genom investeringar
i energieffektiv teknik. Under det gångna året har 93 st projekt
omfattande 73 Mkr varav 5 Mkr avsåg investering i solceller
(6 anläggningar) i syfte att energieffektivisera genomförts.
Energianvändningen inom koncernen, följs systematiskt upp
och analyseras därefter i uppföljningssystem. De åtgärder som
genomförs är prioriterade efter störst effektiviseringspotential.
Utbyggnad pågår av en egen portal för webbaserad fastig
hetsövervakning, där mätvärden avseende drift, larm, hissar
och inpassering kan övervakas. Arbetet innebär besparing av
energi och tid samt ger kundnytta i form av bättre service ge
nom förebyggande arbete. Idag är 304 fastigheter motsvarande
2 213 tkvm uppkopplade mot portalen.
Under 2018 har den normaliserade energianvändningen i det
jämförbara beståndet (like-for-like) ökat med 3%. Anledningen
till ökningen beror på de utmanande väderförutsättningarna för
2018 med en lång kall vinter med ökat värmebehov och en väldigt
varm sommar vilket inneburit extra mycket kylning. En annan

MÅL OCH UTFALL ENERGIANVÄNDNING PER KVM

KOLDIOXIDUTSLÄPP

• 1% besparing (0%) jmf med 2015 och
3% ökning (6% minskning) i Like-for-like
• 86% (78%) minskade CO2-utsläpp sedan 2007.
95% (95%) förnybar energi
• 62% (34%) fossiloberoende
• 1% besparing (4%) vattenbesparing

Absolut förbrukning per kvm på de fastigheter Castellum förvaltar.
Målsatt nivå total energianvändning kWh/kvm (kurva)

Normaliserad energianvändning
kWh/kvm (staplar)
140

Koldioxidutsläpp (normaliserade)
kg CO2 /kvm (staplar)

Målsatt nivå koldioxidutsläpp
kg CO2 /kvm (kurva)
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Den faktiska förändringen i den jämförbara portföljningen är +3%. Castellum började systematiskt mäta energi och uppvärmning år 2007, därför används detta år som basår.
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bidragande faktor bedöms vara att den fulla
effekten med 6% besparing som uppnåddes
föregående år inte var möjlig att hålla i förvalt
ningen över tid. Värmeanvändningen ökade un
der 2018 med 1% medan elanvändningen ökade
med 4%. Sedan 2007 har energianvändningen
minskat med totalt 28% per kvm. Castellums
förbrukning av värme om 64 kWh per kvm kan
jämföras med branschgenomsnittet enligt Ener
gimyndighetens referensvärde för uppvärmning
av lokaler om 122 kWh per kvm. Detta innebär
att Castellums byggnader är 47% mer energief
fektiva än det svenska genomsnittet för lokaler.
Ökad andel av förnyelsebara bränslen
Av Castellums koldioxidutsläpp är 13% direkt
påverkbara via olja, gas samt service-, för
måns- och poolbilar (Scope 1) medan reste
rande del är indirekt påverkbara, d v s köpt
energi som fjärrvärme och el 84% (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 4 oljepannor kvar. Av Castellums kunder
står ca 12% själva för värme och 22% för fast
ighetselen. Totalt är 1 219 kW solceller installe
rat på Castellums fastigheter motsvarande ca
8 500 kvm solceller. Under 2018 har 6 större
solcellsanläggningar byggts motsvarande en
total investering om 5 Mkr. Dessutom finns 2
vindturbiner på tak om totalt 3 kW.
Uppvärmning med fjärrvärme medför att
Castellums koldioxidutsläpp blir beroende av
fjärrvärmeverkens bränslemix. Idag anlitas 26
fjärrvärmeverk, vilka står för 90% av koncer
nens utsläpp. Castellum har en dialog med de
fjärrvärmeverk som har högst utsläpp av kol

dioxid per kWh för att påverka dem att minska
utsläppen. Övergång till grön fjärrvärme med
förnybara bränslen pågår och motsvarar idag
50% av fjärrvärmeleverantörerna.
Under 2018 har koldioxidutsläppen mins
kat med 2% per kvm och sedan 2007 har de
minskat 85% per kvm. Av Castellums totala
energianvändning är 95% 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.

FÖRDELNING
KOLDIOXIDUTSLÄPP
Fjärrvärme 90%

Resor 3%
Naturgas 1%
Olja 2%
Ägda fordon 4%

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 24% (20%) av renhållningsbolagen.
Statistiken innefattar avfall från byggnader
som förvaltas av Castellum och inte avfall från
projekt eller entreprenader.

FÖRDELNING AV TOTAL
ENERGIANVÄNDNING
Fjärrvärme 66%

Fastighetsel 26%
Fjärrkyla 6%
Biogas 1%
Geoenergi 1%

Vattenförbrukning
Castellum använder vatten ur det kommunala
systemet och arbetar med uppföljning och
åtgärder för att minska förbrukningen.
Castellum antog under 2017 en målsättning
om att vattenanvändningen per kvm ska mins
ka med 1% per år i den jämförbara portföljen
(like-for-like) till 2030. I den jämförbara port
följen är besparingen –1% jämfört med 2017.

Naturgas 0%
Direktel 0%
Olja 0%

FLERÅRSÖVERSIKT ENERGI, KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH VATTEN, 2014-2018
2018

2017

2016

2015

2014

Absolut

Intensitet

Absolut

Intensitet

Absolut

Intensitet

Absolut

Intensitet

Absolut

Total energianvändning

349 014

98

343 140

94

342 918

99

239 731

90

246 979

Intensitet

93

Total energianvändning normalårskorrigerad

371 220

104

365 927

100

362 935

104

261 985

98

276 564

104

varav faktiskt uppvärmning

238 494

64

244 060

64

244 529

69

167 522

61

168 896

61

varav normalårskorrigerad uppvärmning

260 699

70

266 847

70

264 546

75

189 776

69

198 481

72

varav el och kyla

110 520

33

99 080

30

98 389

29

72 209

29

78 082

32

5 188

1,2

7 393

1,7

8 585

2,0

11 537

3,4

15 408

4,3

varav scope 1

675

0,2

1122

0,3

608

0,1

639

0,2

854

0,2

varav scope 2

4 362

1,0

6 133

1,4

7 747

1,8

10 720

3,2

14 339

4,0

varav scope 3

151

0,0

138

0,0

230

0,1

179

0,1

216

0,1

0,3 1 044 503

0,2

747 334

0,3

740 170

0,3

Totala CO2e-utsläpp

Total vattenanvändning

969 783

0,3 1 008 457
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Framtidssäkring
Fokusområdets inriktning
Vi ska skapa en hållbar fastighetsportfölj i en värld i förändring.
Mål
• 50% av fastighetsbeståndet i kvm ska vara
miljöcertifierat 2025.
• Alla nyproducerade byggnader och stora ombyggnationer
ska miljöcertifieras. Miljöbyggnad Guld gäller vid nyeller ombyggnation för kontor och handel. Lägre betyg
får endast väljas då det föreligger särskilda skäl till varför
Guld inte kan uppnås.
• Ekosystemtjänster ska utvärderas vid nyproduktion och
större projekt och minst lika mycket ekosystemtjänster
eller mer ska återskapas på platsen.
Utfall
• 33% av fastighetsbeståndet i kvm är miljöcertifierat och
certifiering pågår av ytterligare 6%. Castellum äger flest
miljöcertifierade fastigheter av de svenska börsnoterade
fastighetsbolagen.
• Samtliga av Castellums större ny- eller ombyggnationer
för kontor och handel uppfyllde detta mål under 2018.
• Ett verktyg för ekosystemtjänster har implementerats
under 2018 och används i alla nya projekt.

Castellum har fullföljt den första
WELL-certifieringen i Sverige genom
certifieringen av bolagets Stockholmskontor.
WELL är det enda certifieringssystem som
tar hänsyn till hälsa och välbefinnande hos
de som arbetar i en fastighet.
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Hållbarhetscertifiering på Castellum
Castellum är det viktigt att erbjuda kunder och medarbetare
hälsosamma och säkra arbetsmiljöer. För att uppnå det arbetar
Castellum bl a med miljöinventeringar samt erkända miljöcerti
fieringssystem av fastigheterna.
Målsättningen är att samtliga fastigheter ska vara miljöinven
terade. Castellum miljöcertifierar alla nybyggnationer och stör
re ombyggnationer. Om dessa projekt avser kontor och handel
ska de certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Guld i Sverige.
Lägre betyg får endast väljas då det föreligger särskilda skäl till
varför Guld inte kan uppnås. För nya kontors- och butikslokaler
i Danmark och Finland gäller certifieringsnivå, BREEAM, betyg
Excellent. Castellum har även egna hållbarhetsprogram som
tillämpas vid alla investeringar.
Castellums leverantörskedja
Castellum arbetar för att använda resurser så klokt och effek
tivt som möjligt vid ny-, till- och ombyggnationer. Castellum
har en uppförandekod för leverantörer som tillämpas i samtliga
upphandlingar vilket medför att projekten genomförs med högt
ställda hållbarhetskrav.
Vid nybyggnation och ombyggnation ställer Castellum tydliga
hållbarhetskrav genom att tillämpa gemensamma hållbarhets
program vid upphandling. För upphandlingar <10 Mkr ställs
generella hållbarhetskrav och för projekt >10 Mkr tillämpas
ett omfattande hållbarhetprogram. Läs mer om hur Castellum
tänker kring hållbara investeringar vid nybyggnation och om
byggnation på sidan 44.
Kreditgivare är koncernens största leverantör därefter följer
entreprenadupphandlingar d v s byggföretag, energileverantörer
för värme och el, följt av tjänster inom teknik, planering och IT.
Vid större inköp och upphandlingar har Castellum ambitionen
att granska leverantörer och entreprenörer enligt koncern
gemensamma krav. Uppföljning sker på olika sätt, dels genom
revision i Castellums miljöledningssystem, besiktningar, enkäter
och platsbesök. Under 2018 har Castellum köpt in tjänster eller
produkter från totalt 6 998 leverantörer varav de 69 största
leverantörerna med en inköpsvolym >10 Mkr stod för 63% av
inköpsvolymen. Inga betydande förändringar har skett i Castellums
leverantörskedja under året.

