Hållbarhet
Castellum tror på idén om ansvarsfullt
företagande. Att skapa ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbara lösningar.

Hållbarhetsarbetet har alltid varit en naturlig del av
Castellums verksamhet. Som långsiktig aktör och
samhällsbyggare är det en självklarhet att bidra till
utvecklingen av det hållbara samhället. Hållbarhet
brukar delas upp i tre dimensioner; ekologisk, social
och ekonomisk hållbarhet.
EKOLOGISK HÅLLBARHET
Innebär för Castellum bland annat att använda resurser som
energi och vatten så klokt och effektivt som möjligt samt att både
ny-, till- och ombyggnationer byggs med hög miljöstandard.
SOCIAL HÅLLBARHET
Handlar om att långsiktigt utveckla ett samhälle som sätter
människans behov och välbefinnande i centrum. Det betyder att
vi vill vara en engagerad part i de städer där vi är verksamma
och samverkar med kunder, kommuner och andra samarbetspartners. Vi samarbetar med skolor och universitet och erbjuder
ungdomar lärlingsplatser och sommarjobb. Och naturligtvis
värnar vi om våra egna medarbetare.
EKONOMISK HÅLLBARHET
Handlar om att säkra den långsiktiga tillväxten samtidigt som
vi skall minimera konsekvenserna för ekologisk och social hållbarhet. Vår långsiktiga hållbarhetsstrategi ger en naturlig grund
för ekonomiskt hållbar tillväxt.

Certifieringar
För Castellum är det viktigt att erbjuda kunder och medarbetare hälsosamma
och säkra arbetsmiljöer. För att uppnå det arbetar Castellum med erkända
miljöcertifieringssystem av fastigheterna. Castellum miljöcertifierar alla
nybyggnationer, större ombyggnationer och även befintliga fastigheter.
Målet är att 50% av de befintliga fastigheterna ska vara certifierade år 2025.
FLEST MILJÖCERTIFIERADE FASTIGHETER I SVERIGE
Castellum har flest miljöcertifierade fastigheter i Sverige och jobbar långsiktigt och brett; från energibesparingar och minskad koldioxidpåverkan till
avfalls- och vattenhanteringsfrågor.
BREEAM – Breeam är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, som
har funnits sedan 1990. Det är det mest spridda systemet för miljöcertifiering
i Europa och har använts i över 500 000 byggnader över hela världen.
BREEAM In-Use används för att certifiera befintliga byggnader och byggnadens miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden. Till exempel
bedöms och poängsätts byggnadens energianvändning, inomhusklimat,
vattenhushållning och avfallshantering.

MILJÖBYGGNAD – Sveriges ledande miljöcertifiering för byggnader.
Utvecklat i Sverige för svenska förhållanden. Förutom energianvändning
ligger fokus på innemiljön med faktorer som dagsljus och luftkvalitet.

GREENBUILDING – EU-initiativ med fokus på energieffektivisering på
ett lätt sätt. Innebär att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare
eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.
WELL – Den enda internationella byggstandarden som väger in människors
välbefinnande i arbetslivet. WELL-standarden utgår från sju koncept som
påverkar vår hälsa: luft, vatten, ljus, ljud, kost, motion och välbefinnande.
LEED – Leed i Danmark - Anses vara det internationellt mest kända
bedömningssystemet, utvecklat och administrerat av den icke vinstdrivande
föreningen U.S. Green Building Council.

ISO 14001

ISO 14001 – Internationell standard. ISO 14001-certifikatet är ett kvitto
på att vi jobbar enhetligt och effektivt med miljöfrågor på alla våra orter
– Våra hållbarhetsmål mäts och utvärderas, och vi jobbar med ständiga
förbättringar.

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 FN:s globala hållbarhetsmål för att
analysera relevanta områden för Castellums verksamhet. Dessa mål är färgmarkerade i bilden och har implementerats i strategi och policy under 2017.
Castellum har som första fastighetsbolag i Norden fått sitt klimatmål godkänt
av initiativet Science Based Targets (SBT). Castellums mål är att till år 2030
uppnå 100 % klimatneutralitet från verksamheten och därmed stötta
FN:s klimatavtal och de nationella ambitionerna om ett fossilfritt Sverige.
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Våra utmärkelser
Castellum förstärker sin ledande position inom hållbarhet.
Under 2018 fortsätter Castellums hållbarhetsarbete att uppmärksammas internationellt.
 Behåller sin plats som enda nordiska fastighetsbolag i Dow Jones
Sustainability Index (DJSI).
 Rankas som den mest hållbara fastighetsutvecklaren i världen samt
global sektorledare för tredje året i rad av GRESB.
 Mottar EPRA Gold, för högsta betyg bland de bästa hållbarhetsrapporteringarna i Europa.
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