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Vad är hållbarhet
för Hufvudstaden
Hufvudstaden äger och förvaltar fastigheter och skapar service för en myllrande
stad. I en värld som utvecklas allt fortare, är vi en aktör som tänker långsiktigt
och bevarar det värdefulla. Vi ser värdet i detaljerna på våra fasader och
takmålningarna i våra entréer, men allra mest ser vi värdet i det myllrande liv
som utgör hjärtat i våra städer. Hufvudstaden har utvecklat citykärnor för
människor och handel i över 100 år, och vi blickar framåt mot ytterligare sekel.
Under det kommande seklet kommer staden förändras i allt snabbare takt, och
Hufvudstaden deltar i utvecklingen. Klimatförändringarna är en av vår tids
största samhällsfrågor. Staden och dess miljöer håller många av nycklarna för
att klara omställningen till en mer hållbar värld. Det handlar både om att
klimatanpassa byggnader för ett förändrat klimat och om att utveckla lösningar
som minskar eller helt tar bort klimatpåverkan. För att säkra vår affär för
framtiden kommer vi att förvalta våra hus och verksamheter med ett långsiktigt
perspektiv. Detta ständigt i samarbete med våra kunder och de verksamheter de
bedriver i våra hus. Inom ett decennium siktar vi på att utsläppen från våra
byggnationer och renoveringar, samt användning av energi reduceras i linje
med Parisavtalet.
Våra investeringar är långsiktiga och våra fastigheter ofta anrika. Samtidigt är
våra kunder dynamiska och i ständig förändring. I mötet däremellan skapar vi
tillsammans levande och hållbara miljöer i hjärtat av staden.
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Hållbarhet på
Hufvudstaden
Hufvudstaden arbetar aktivt och långsiktigt för ekonomisk, miljömässig och
social hållbarhet. Detta gör vi genom att minimera vårt negativa avtryck,
framtidssäkra vår affär, samarbeta med kunder och leverantörer och sätta upp
mål och strategier som är i linje med FN:s globala mål.
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Vi ska M I N I M E R A vårt avtryck för att nå en
klimatneutral förvaltning senast 2025.

Vi ska F R A M T I D S S Ä K R A våra fastigheter
och verksamheter för ett 100-årigt perspektiv.

Genom S A M A R B E T E N skapar vi levande och hållbara miljöer som bidrar till hållbar stadsutveckling.

Vi utvecklar levande och hållbara miljöer
för människor i hjärtat av staden

M I N I M E RA

FRAMTI DSSÄKRA

S A M A R B E TA

Vi ska minimera vårt
avtryck för att nå en
klimatneutral förvaltning
senast 2025.

Vi ska framtidssäkra
våra fastigheter och
verksamheter för ett
100-årigt perspektiv.

Genom samarbeten skapar
vi levande och hållbara
miljöer som bidrar till
hållbar stadsutveckling.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Vi utvecklar levande och hållbara miljöer för
möten och människor i hjärtat av staden.

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Minimera
Vi ska M I N I M E R A vårt avtryck för att nå en
klimatneutral förvaltning senast 2025.

Att göra mer med mindre är formeln för framgångsrika affärer i omställningen
till hållbar utveckling. För Hufvudstaden innebär det allt från effektivare
energianvändning och mindre klimatpåverkan till smartare avfallsflöden.

Stödjande mål
• Energianvändningen per kvm ska minska med 16 % i våra fastigheter
mellan 2019 – 2025.
• Driften av våra fastigheter ska vara klimatneutral senast 2025.*
• Klimatpåverkande utsläpp från vår byggverksamhet ska
halveras under perioden 2019 – 2030.**
• Minska den totala mängden avfall och öka sorteringsgraden från
förvaltning och byggprojekt.
• År 2025 ska all vår nya finansiering vara grön.***

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

*

Utsläppen som ingår i målet är scope 1 och scope 2 med tillägget att klimatkompensering och
att koldioxid som fångas in och lagras under minst 100 år är en giltig metod för att klara målet.

** Byggverksamhet som omfattas är ny- och ombyggnation, hyresgästanpassningar och rivning.
Målet ska nås genom effektivisering och klimatsmarta materialval.
*** Med grön finansiering menar vi gröna låneavtal eller gröna obligationer som uppfyller vårt ramverk
för grön finansiering.
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BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Klimatneutral förvaltning
innebär att vi ska vara neutrala i våra utsläpp som genereras
inom ramen för vår egen verksamhet. Till dessa räknas utsläpp
från egna fordon och köldmedia (scope 1) och inköpt energi
(scope 2). Vi har även valt att inkludera tjänsteresor (scope 3)
inom ramen för klimatneutral förvaltning. I första hand ska de
faktiska utsläppen minskas. För de utsläpp vi inte kan eliminera
helt tillåts klimatkompensation för att neutralisera utsläppen.

Exempel på strategier för minimera
• För att nå vårt mål med minskad energiförbrukning och klimatpåverkan
investerar vi i smart teknik och utveckling. Vi utvärderar kontinuerligt våra
investeringar ur ett klimatperspektiv.
• Vi premierar produkter med lägre klimatbelastning vid byggnation och
underhållsarbeten.
• Vi bygger med ett långsiktigt perspektiv och skapar lokaler och lösningar
som håller över tid, och minskar därmed vårt avfall. Som vägledning och
inspiration har vi utvecklat vår guide för en framtidssäkrad affär.
• Vi ska fortsätta erbjuda källsortering i våra fastigheter och arbetar
kontinuerligt med att effektivisera och förbättra för en miljöriktig avfallshantering. Ombyggnationer och renoveringar vid hyresgästanpassningar står
för stora mängder avfall. Därför identifierar och implementerar vi metoder
för att förbättra hanteringen av byggavfall.
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Framtidssäkra
Vi ska F R A M T I D S S Ä K R A våra fastigheter
och verksamheter för ett 100-årigt perspektiv.

Liksom våra investeringar ska våra beslut vara långsiktiga. Genom att säkerställa
att vi har ett bra team av medarbetare med rätt inställning ser vi till att vår organisation och våra fastigheter framtidssäkras.

Stödjande mål
• Samtliga projekt ska följa vår guide till en framtidssäkrad affär.
• Samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade senast 2025.
• Andelen lokaler som kan hålla över flera hyresgäster
utan ombyggnad ökar.
• Fastigheterna ska framtidssäkras för framtida
klimatförändringar.
• Hufvudstadens jämställdhets- och likabehandlingsplan efterföljs.
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JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Exempel på strategier för framtidssäkra
• För att säkerställa att vi skapar långsiktiga lösningar använder vi oss av vår
guide till att framtidssäkrad affär i hela organisationen.
• Vi ska certifiera våra fastigheter. Genom detta får vi en oberoende granskning
av att byggnaden uppfyller krav inom energi, inomhusmiljö och material.
• Ombyggnationer och renoveringar har stor klimatpåverkan. Vi ser till att vi
bygger rätt från början och tar fram flexibla och anpassningsbara lösningar
som hyresgäster vill behålla över tid.
• Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar och har stor påverkan
på verksamheten. Vi genomför riskanalyser i fastighetsbeståndet för att bättre
kunna förstå, bedöma och hantera klimatförändringar.
• Hufvudstadens medarbetare är ytterst viktiga för företagets framtida utveckling. Vi ser jämställdhet och likabehandling som självklara framgångsfaktorer
och något vi arbetar aktivt med.
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Vår guide till en
framtidssäkrad affär
För att lyckas med omställningen till en hållbar utveckling behövs
rätt förhållningssätt. Därför har vi utvecklat en guide till en
framtidssäkrad affär. I praktiken innehåller den en checklista med
frågor som våra medarbetare har med sig i alla situationer de möter.
Frågorna ska inspirera tanke och kreativitet och målet är att
hållbarhetsperspektivet finns med som en röd tråd i alla beslut som
fattas. Aspekter som omfattas:
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Samarbeta
Genom S A M A R B E T E N skapar vi levande och
hållbara miljöer som bidrar till hållbar stadsutveckling.
Det är bara genom samarbete med våra medarbetare, partners, kunder och
leverantörer som Hufvudstaden kan ställa om till en hållbar utveckling.
Tillsammans kan vi säkra allt från gröna hyresavtal och effektiva flöden till goda
arbetsvillkor och i förlängningen en hållbar stad.

Stödjande mål
• Aktiva samarbeten inom stadsutveckling och hållbarhet.
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

• Vi ska aktivt arbeta för en hållbar leverantörskedja. Våra
huvudleverantörer bedöms årligen.
• Noll allvarliga arbetsplatsolyckor inom vår verksamhet.
• Ständigt utveckla våra fastigheter och affärsmodeller
till att utveckla städernas attraktivitet och hållbarhet,
i enighet med vår guide till framtidssäkrad affär.
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ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Exempel på strategier för samarbeta
• Vi stärker våra samarbeten och tar en aktiv roll inom utvecklingen av vår
bransch. Genom Gröna hyresavtal gör vi tillsammans med hyresgästen
konkreta handlingsplaner som bidrar till mer hållbara och levande miljöer.
• I samarbete med Stockholms och Göteborgs stad arbetar vi för en hållbar
stadsutveckling.
• Vi ställer höga krav på oss själva, våra leverantörer och samarbetspartners med
hänseende på hållbarhet, till exempel inom miljö och arbetsmiljö. På så sätt
främjar vi en hållbar förvaltning och begränsad användning av naturresurser.
• En god och säker arbetsmiljö är en viktig för människors hälsa och
välbefinnande. Vi utvecklar systematiskt vårt arbetsmiljöarbete.
• Vi identifierar och möjliggör nya samarbeten för att skapa mer hållbara
affärsmodeller.
• Vi utvecklar samarbeten och genomför aktiviteter för att skapa trygga, levande
och hållbara städer.
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Vi utvecklar levande och hållbara miljöer
för människor i hjärtat av staden
M I N I M E RA

FRAMTI DSSÄKRA

S A M A R B E TA

Vi ska minimera vårt avtryck
för att nå en klimatneutral förvaltning senast 2025.

Vi ska framtidssäkra våra
fastigheter och verksamheter
för ett 100-årigt perspektiv.

Genom samarbeten skapar vi
levande och hållbara miljöer som
bidrar till hållbar stadsutveckling.

• Minska energiförbrukningen
• Minska klimatpåverkande utsläpp
från drift
• Minska klimatpåverkande utsläpp
från byggnation
• Minska avfall

• Långsiktiga flexibla lösningar
• Certifierade fastigheter
• Andelen lokaler som håller över
flera hyresgäster ökar
• Fastigheter säkrade för framtida
klimatförändringar

% minskad CO2,
% minskad energi,
% minskat avfall

Utfall riktmärken, % certifierade fastigheter,
% återanvända lokaler (ej renovering),
% analyser

14

• Aktiva samarbeten inom hållbarhet
och stadsutveckling
• Hållbar leverantörskedja
• Arbetsmiljö
• Fastigheter och affärsmodeller
som bidrar till stadsutveckling och
attraktiva städer
% gröna hyresavtal, % revisioner/
utbildningar, olyckor/trivsel, antal aktiviteter/
initiativ för att främja hållbarhet

Systematiskt
hållbarhetsarbete
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Hufvudstadens hållbarhetsarbete utgår från bolagets policys och
övergripande hållbarhetslöften.
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Hållbarhetsarbetet är indelat i fyra huvudaktiviteter
Utifrån Hufvudstadens prioriterade områden (minimera, framtidssäkra, samarbeta) samt aktuella krav från intressenter (t.ex. medarbetare,
kunder, leverantörer, myndigheter) planeras Hufvudstadens mål och övergripande aktiviteter för att uppnå målen för året.

P LAN E RA:

Hufvudstadens mål och aktiviteter kommuniceras till verksamheten och konkreta handlingsplaner tas fram som sedan omsätts i praktiken.
Arbetet och resultatet dokumenteras.
GENOM FÖRA:

FÖLJA U P P:

Hållbarhetsarbetet följs upp och rapporteras.

Genomgång av resultatet för året med Hufvudstadens ledning.
Resultatet utvärderas och analyseras. Lärdomar, förbättringar och framtida
åtgärder genereras som sedan ligger till grund för kommande års planering.

F Ö R B ÄT T R A :

Mätning och uppföljning av Hufvudstadens mål
Våra mål är långsiktiga och för att dessa ska kunna uppnås sätter vi årligen
upp handlingsplaner som leder oss i rätt riktning. Handlingsplanerna ska vara
konkreta, tidsatta och godkända och ska leda till de fastlagda målen. Våra
hållbarhetslöften är centrala parametrar för att vi långsiktigt ska utvecklas och
vara ett attraktivt bolag. Därför behöver bolagets olika affärsområden aktivt bidra
till målen. Detta gäller särskilt våra fastigheter som är en stor tillgång. Målen
måste brytas upp och följas upp för respektive fastighet för att dessa fortsatt ska
vara branschens mest välutvecklade.
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Hufvudstaden och
FN:s globala
utvecklingsmål
FN:s globala utvecklingsmål är världens karta till, och definition av, en hållbar
utveckling. På Hufvudstaden använder vi de globala målen för att förstå hur vi
bättre kan bidra till den utvecklingen.
Läs mer om de globala målen på www.globalamalen.se.

WWW.HUFVUDSTADEN.SE

