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TILLSAMMANS FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING

Att tänka och leva mer hållbart har blivit allt viktigare för alla, både  
i arbetslivet och i det privata. 

Inom Hufvudstaden arbetar vi sedan många år tillbaka med konkreta  
mål i riktning mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle.  
Och vi gör det i gott samarbete med våra hyresgäster. 

I den här hållbarhetsguiden har vi samlat ett antal handfasta råd och  
tips som bidrar till att minska påverkan på miljön och energiförbruk- 
ningen på kontoret. Hör av dig till oss på Hufvudstaden om du har  
frågor eller egna tankar och idéer om hur vi kan jobba ännu mer  
hållbart tillsammans.
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AVFALL OCH ÅTERVINNING

Både Hufvudstaden och våra hyresgäster ser återvinning av avfall som en  
viktig hållbarhetsfråga. Tillsammans hjälps vi åt för att minska den totala  
mängden avfall och i högre grad öka återvinningen. 

Som hyresgäster ansvarar ni för sorteringen i er lokal, men vi på Hufvud- 
staden hjälper gärna till med tips på hur ni ska sortera eller rekommenda- 
tion av lämplig miljömöbel. Hör av er till oss på Hufvudstaden om ni vill  
veta mer om vad som gäller i er fastighet.

BELYSNING

Glödlampor är stora energitjuvar. Byt ut alla glödlampor  
mot LED-lampor som drar ca 80 procent mindre el, håller  
upp till 15 gånger längre och inte innehåller kvicksilver.

Installera närvarobelysning och släck annars lampan när du  
lämnar ett rum, även om det bara är för en kort tid.

BESTÄLLNINGAR

Genom att planera era beställningar och samla ihop produktkategorier kan  
ni minska fraktkostnader och onödiga transporter. Att använda en leverantör  
för alla kategorier, ger ännu större effekt när det gäller att spara förpacknings- 
material, transportkostnader och administrativa resurser. 

Leveranser till fastigheterna i Bibliotekstan i Stockholm ska ske innan kl 10 
enligt skyltning i området, då Jakobsbergsgatan, Mäster Samuelsgatan och 
Biblioteksgatan är gågator.

BUDTJÄNSTER 

Beställ alltid cykelbud när det är möjligt och be annars om en miljöbil.  
Använder ni bud regelbundet kan ni skriva ett avtal om klimatsmarta trans- 
porter som standard.

CYKELPARKERING

För att uppmuntra till cykelpendling som både gagnar hälsan  
och miljön erbjuder vi cykelrum, alternativt cykelställ, i många  
fastigheter. Vissa fastigheter har även omklädningsrum med  
dusch i anslutning till cykelparkeringen.

För information om er fastighet, kontakta Hufvudstaden.

Se även transport och resor.
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DATORN OCH ANDRA ELEKTRISKA APPARATER 

Aktivera energisparläge på de apparater där det är möjligt  
som exempelvis dator och skrivare. Datorn stänger då ner  
automatiskt om den inte används på en viss tid och startar  
med ett knapptryck när den används igen.

Koppla ihop elektriska apparater på din kontorsplats med ett energi- 
sparande grenuttag. Koppla den viktigaste apparaten (exempelvis datorn)  
till styruttaget och övriga till de brytande uttagen, så stängs samtliga av när  
datorn stängs av. Det går också att koppla belysningen så att den stängs av i  
samband med att man larmar på lokalen.

Ställ in dubbelsidig utskrift som standard på skrivaren och gör det enklare  
att välja bort utskrift än tvärtom, till exempel genom att personalen behöver  
en tagg/kod till skrivaren för att skriva ut. 

GRÖNT HYRESAVTAL

Idag har många av våra hyresgäster grönt hyresavtal. Om ni ännu inte tecknat ett  
sådant, och vill minska er miljöpåverkan i samarbete med Hufvudstaden, är ni  
välkomna att kontakta oss. Det gröna hyresavtalet är en bilaga till det vanliga hyres- 
avtalet och innebär att ni tillsammans med oss sätter upp en konkret handlingsplan  
med åtgärder som ska bidra till en bättre miljö.

Genom det gröna hyresavtalet kan ert företag föra en löpande dialog kring miljö- 
frågor och skapa en hållbar strategi för till exempel minskad energianvändning  
och förbättrad avfallshantering.

Det gröna hyresavtalet innehåller ett antal minimikrav, däribland att både hyresgäst  
och Hufvudstaden ska köpa grön el och sopsortera. Därutöver har hyresgäst och  
hyresvärd uppföljningsmöten vartannat år för att se över handlingsplanen och sätta  
nya mål för båda parter. Vid uppföljningsmötet presenterar Hufvudstaden er andel  
av fastighetens totala energi-, koldioxid- och vattenanvändning.

HOTELL

Se över hållbarhetsaspekterna vid bokning av hotell, eller annan typ av logi.  
Välj ett boende med miljöcertifiering eller miljömärkning.
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INOMHUSKLIMAT OCH VENTILATION

Värme och kyla regleras centralt i fastigheten med hänsyn till tempera- 
turen utomhus. Vanligtvis kan du även justera värme och kyla själv i dina  
lokaler. Det sitter termostater i rummen med ett vred som kan justeras  
mot varmt eller kallt.

Kontorets inomhusklimat påverkas bland annat av placering av kontors- 
platserna. Undvik att placera kontorsplatser närmre än 1 meter från ytter- 
väggar och stora fönster då dessa kan upplevas som dragiga eller kalla.

Placera inte möbler framför radiatorer då det förhindrar luften från att  
cirkulera – lämna åtminstone ett utrymme på ca 10 cm.

Placera inte värmekällor eller apparater som lampor, datorer och skrivare  
nära termostater då dessa kan göra att värmen stängs av. Täck inte heller  
för galler på fönsterapparater där luften ska flöda fritt.

Luften i kontoret kan vintertid ibland uppfattas som torr. Gröna växter  
och akvarium är både trevligt att titta på och kan bidra till att höja luftfuk- 
tigheten på ett naturligt sätt.  

Det som ibland uppfattas som dålig luft eller en känsla av brist på syre,  
beror ofta på att det är lite för varmt i lokalen. Kontrollera då hur even- 
tuella termostater är inställda. Vid behov kan våra tekniker hjälpa till.

För att minska värmebelastningen ifrån solens strålar har Hufvudstaden  
markiser på ett flertal fastigheter. Neddragna markiser är det effektivaste  
sättet att hantera solvärmen genom fönster. Det är dock viktigt att ta in  
markiserna vid blåst eller minusgrader av säkerhetsskäl.
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Om markiser saknas kan även gardiner förhindra värmestrålning med  
upp till 20 procent. Gardiner och persienner är dessutom bättre än  
markiser för att öka läsbarheten på datorskärm vid starkt solljus.

Alla lokaler är ventilerade med kyld och värmd luft från en central  
ventilationsanläggning. Ventilationsanläggningen är normalt avstängda  
på nätterna och helger av miljöskäl. Därför finns det ibland en knapp  
för fläktstart kallad ”övertidstimer” i lokalerna. Där kan du starta ven- 
tilationen vid behov. Är ni bara några få på kontoret behöver ni inte slå  
på övertidstimern, då räcker luften till ändå.

I mötesrum och konferensrum finns det ofta möjlighet att få mer ven- 
tilation och kyla genom en tryckknapp märkt ”forcerad ventilation”.  
Sätt på i god tid före större möten och vrid mot kallt innan mötet startar.

Där det finns fönsterbänkar med ventilationsgaller är det viktigt att inte 
blockera tilluftsflödet med till exempel pärmar och papper.

Lämna inte dörrar eller fönster på glänt då det försämrar funktionen  
av ventilationen. Meddela fastighetsvärden direkt om dörrar eller fönster  
är trasiga. 

Om ovanstående justeringar inte ger den ventilation eller temperatur  
du önskar är du välkommen att kontakta Hufvudstaden.

KONTORSMATERIAL

Byt till miljömärkta kontorsprodukter (papper, block etc) och återanvänd  
material som exempelvis mappar och pärmar. Om produkten är av plast,  
se till att den inte innehåller PVC. 

Använd påfyllningsprodukter, till exempel pennor  
med stift, istället för engångsartiklar och retursystem för  
patroner till skrivare.
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KÖKET

Byt till miljömärkta köksprodukter (rengöringsmedel, diskmedel, tvål med  
mera) och använd påfyllningsprodukter istället för engångsartiklar.

Använd porslin och diskbara bestick istället för engångsartiklar vid lunch  
och kafferaster.

Kaffeautomater drar olika mycket el, men 1000 kWh/år är ett riktvärde.  
De drar dessutom ofta mycket även i avstängt läge. Begränsa därför  
antalet på kontoret. När det är dags att välja ny, be leverantören  
redovisa energibehovet i drift, i viloläge och avstängd. Med en timer  
kan strömmen till kaffeautomaten brytas vid tider när ingen är på jobbet.

LIVSMEDEL OCH MÅLTIDER

Beställ ekologiska och om möjligt närodlade frukter och livsmedel till  
kontoret. Att dricka vanligt kranvatten som är rent, gott, lokalproducerat och  
energisnålt transporterat är att göra miljön en stor tjänst. Vatten som köps på  
burk eller flaska måste transporteras med båt, bil, flyg eller tåg och har dess- 
utom en miljöbelastande förpackning som behöver sorteras och återvinnas. 

MILJÖCERTIFIERADE FASTIGHETER

Idag är cirka en tredjedel av Hufvudstadens fastigheter miljöcertifierade  
och vi har alltid med detta som en målsättning i nya projekt och vid om- 
byggnationer. Med en miljöcertifiering får vi en oberoende granskning av  
att byggnaden uppfyller krav inom energi, inomhusmiljö och material. 

OMBYGGNATION OCH RENOVERING

Ha hållbarhet i åtanke vid eventuell ombyggnation och renovering.  
Ibland kan det räcka att bara möblera om för att känslan av ett helt  
nytt rum ska uppstå. 

Inred med möbler som är gedigna och håller länge om ni ska skaffa  
nytt. Lämna det som går att återanvända eller återvinna vidare.

Vid ombyggnation väljer Hufvudstaden kvalitativa och hållbara material och  
granskar inbyggda material enligt Byggvarubedömningen. 
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STÄDNING

Ställ krav på ert städbolag att de endast använder  
miljömärkta produkter i er lokal.

TRANSPORT OCH RESOR

Om möjligt, promenera eller ta cykeln till jobbet,  
men även till möten och konferenser.

Erbjud tjänstecyklar och lånehjälmar, eller ett  
företagskort till kollektivtrafik för anställda som  
behöver ta sig mellan olika platser på arbetstid.

Dra ner antalet tjänsteresor och håll fler möten  
via webb, video eller telefon.

I våra parkeringsgarage i Stockholm, NK Parkering och Continentalgaraget,  
kan du ta del av bildelningstjänsten aimo och Sunfleet som är en del  
av Hufvudstadens arbete för att tillgängligöra miljövänliga och hållbara  
alternativ i vardagen. Du bokar smidigt i aimos respektive sunfleets app  
och betalar bara för den tid du använder bilen. Enklare än hyrbil och mer  
prisvärt än taxi. 

Parkeringsplatser med laddstolpar finns i NK Parkering och Continental- 
garaget i Stockholm samt i Nordstan, Göteborg. För tillgång i övriga  
fastigheter kontakta Hufvudstaden.
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NÅGRA AV DE VANLIGASTE MILJÖMÄRKNINGARNA

Bra Miljöval (Naturskyddsföreningens märkning).

Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Den ställer bland  
annat krav om innehåll och användning av kemikalier, utsläpp  
av miljöfarliga ämnen, energi- och resursanvändning samt avfalls- 
hantering. Märkningen ställer även krav på kvalitet och funktion.  
Kraven tas fram i samråd med experter från näringsliv, miljö- 
organisationer och myndigheter.

EU-blomman är EU:s motsvarighet till Svanenmärkningen.  
Båda systemen fungerar på samma sätt, genom att en vara eller  
tjänst granskas från råvara till avfall och att kraven skärps kon- 
tinuerligt. Ofta anpassas kraven för EU-blomman och Svanen så  
att de är likvärdiga.

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. Märk- 
ningen står på en ekologisk grund med särskilt höga krav på  
djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

TCO Certified finns för åtta produktkategorier: bildskärmar,  
bärbara datorer, tablets, smartphones, stationära datorer, allt-i-ett- 
datorer, projektorer och headsets. Det ställs krav på produktens  
sociala och miljömässiga hållbarhet under hela livscykeln och  
kraven följs upp genom granskning av oberoende part.

Forest Stewardship Council är en oberoende, internationell  
medlemsorganisation som verkar för ett miljömässigt, socialt och  
ekonomiskt hållbart skogsbruk genom certifieringssystemet FSC.  
FSC-märkta träprodukter, som exempelvis papper och möbler,  
följer FSC:s regler för spårbarhet och ett ansvarsfullt skogsbruk  
vilket tar hänsyn till människa och miljö.
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AN

ENMÄRKET



KONTAKT  

Vid frågor, önskemål eller felanmälningar, kontakta Hufvudstadens kundservice.

STO CK HOLM

08-762 90 10
kundservice@hufvudstaden.se

GÖTE BORG

031-710 21 10
kundservice@hufvudstaden.se

WWW.HUFVUDSTADEN.SE


