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I september 2021 lanserade Hufvudstaden ett ramverk för gröna obligationer. Syftet är att 
finansiera fastigheter och projekt med konkret bidrag till hållbar utveckling och klimat-
omställning.  I oktober 2021 emitterades den första gröna obligationen om 1 mdkr inom ramen 
för Hufvudstadens befintliga MTN-program.  

Hufvudstaden har utvecklat citykärnor för människor och handel i över 100 år, vilket vi ska göra 
i minst 100 år till. Att utveckla och förvalta fastigheter har en betydande miljö- och klimatpåver-
kan som huvudsakligen drivs av material- och energianvändning. Totalt står bygg- och 
fastighetsbranschen för en dryg femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser samt att 
svenska byggnader står för ungefär 40 procent av Sveriges energianvändningen.  

Omställningen inom bygg- och fastighetsbranschen med att minimera och begränsa de klimat-
påverkande utsläppen omges av flera utmaningar med också med stor potential att bidra med 
lösningar. Hufvudstaden arbetar efter en hållbarhetsplan som sätter riktningen för vårt hållbar-
hetsarbete och hur vi ska bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar utveckling. 
Vi ska minimera vårt avtryck, framtidssäkra vår verksamhet och samarbeta för att möta dagens 
och framtida utmaningar. Hufvudstaden står bakom Parisavtalet och siktar på en klimatneutral 
förvaltning år 2025 och halverade utsläppsnivåer från vår projektutveckling senast till år 2030.

Utveckling för framtiden 
Hufvudstaden utvecklar fastigheter för ett långsiktigt ägande. Fastigheterna ska vara konkur-
renskraftiga och relevanta även för framtida behov. Det säkerställs genom fokus på flexibla
lösningar som möjliggör framtida förändringar. Genom att välja material med tidlös design, hög 
funktionalitet och god kvalitet är chansen större att produkten håller över tid. Med flexibla och 
anpassningsbara lösningar kan fastigheterna förändras utan större klimatpåverkan eller 
resursanvändning. Det är ett sätt att säkerställa fler nyttjandemöjligheter i fastigheterna och 
använda befintliga resurser.  

Läs mer om Hufvudstaden här. 

1915
Hufvudstaden grundades

48,8 mdkr

Marknadsvärde fastigheter

29 st

Hufvudstadens innehav av 
fastigheter

Om Hufvudstaden

https://hufvudstaden.se/investerare/rapporter/2021/arsredovisning-2021-webb/
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Mål Utfall

Energianvändning

-16%
Energianvändning per kvadratmeter 
ska minska med minst 16 procent 
mellan 2019-2025.

-11%
Totalt har energianvändningen minskat med 11 
procent sedan 2019.

Klimatneutral 
förvaltning

+/-0
Förvaltningen av fastigheter ska vara 
klimatneutrala senast 2025.

-39%
För att uppnå målet ska klimatpåverkande utsläpp 
minskas till 0. Sedan 2019 har utsläppen minskat 
med 39 procent.

Miljöcertifierade 
fastigheter

100%
Samtliga fastigheter ska vara 
miljöcertifierade senast 2025.

72%
Under året har våra fastigheter Grönlandet Södra11, 
Pumpstocken 10 och Skären 9 certifierats enligt 
BREEAM.

Mål och utfall 20212021
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Finansiering
Hufvudstaden har tillgångar godkända för finansiering inom ramen för Green Bond Framework 
om totalt 14 019 mnkr i slutet av 2021. Den totala volymen av gröna obligationer uppgick till
1 000 mnkr. Inga utestående gröna företagscertifikat eller gröna banklån fanns per 2021-12-31.  

2021-12-31 Nominellt belopp,  
mnkr

Kvalificerade gröna tillgångar                          14 019

Pantsatta tillgångar                              - 1 258

Kvalificerade gröna tillgångar 
tillgängliga för finansiering                               12 761

Gröna obligationer                               -1 000

Kvarvarande grönt låneutrymme                           11 761

Investerad grön överlikvid                                     - 

Utestående gröna obligationer 

HUF124GB SE0013883246                                 1 000

Totalt gröna obligationer                                1 000
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Hufvudstadens mål är att all ny finansiering ska vara grön senast 2025. Genom ramverket 
för gröna obligationer tar vi vårt första steg för att uppnå målet. Syftet är att finansiera 
fastigheter och projekt med konkret bidrag till hållbar utveckling och klimatomställning. 
I ramverket finns kriterier som en tillgång ska uppfylla för att kvalificera för finansiering via 
gröna obligationer. Ramverket har genomgått en oberoende granskning av Cicero (Cicero 
Shades of Green) som utfärdat en second opinion med betyget ”Medium Green” avseende 
villkoren samt ”Excellent” avseende styrning.

Kriterierna i sin helhet återfinns i det gröna ramverket som finns tillgängligt att läsa här. 
Second Opinion från Cicero finns tillgängligt att läsa här.    

Kriterieområden i ramverket 

Gröna byggnader
Hufvudstaden ställer krav på miljöcertifiering, energiprestanda och energieffektivisering 
både på befintliga byggnader men också nybyggnationer. Hufvudstadens mål är att samtliga 
fastigheter ska vara miljöcertifierade senast 2025. Under 2021 certifierades ytterligare tre 
fastigheter enligt BREEAM In-Use och vid årets slut var 72 procent av fastighetsbeståndet 
miljöcertifierat. Med hjälp av miljöcertifieringar får vi en oberoende bedömning av fastig-
heterna ur flera hållbarhetsperspektiv. Utifrån denna bedömning kan vi säkerställa 
hållbarhetsarbetets prestation och nivå. Med energikrav för våra byggnader säkerställer vi att 
energibehoven i byggnaderna reduceras. 

Förnybar energi 
Hufvudstaden har under de senaste åren intensifierat sitt arbete med installationer av 
förnybar energi. Geoenergi- och solcellsanläggningar har installerats i flera fastigheter i 
beståndet. Kontinuerligt undersöker vi möjligheterna att installera lösningar för förnybar  
energi som solceller i våra fastigheter. 

Rena transportlösningar 
För att stödja och främja ett mer hållbart resande erbjuder vi sedan flera år tillbaka 
cykelparkering och omklädningsrum i flera av våra fastigheter. Under året har ytterligare 
cykelrum iordningställts . Laddplatser för laddbara bilar finns installerade i både våra publika 
och privata parkeringsgarage. Totalt har vi hittills installerat över 300 laddplatser. 

Energieffektivitet 
Att minska energianvändningen i våra fastigheter är ett ständigt pågående arbete som sker 
genom både driftoptimering och investeringar i energieffektiv teknik. För att nå våra 
energimål har Hufvudstaden investerat i flera energieffektiviserande åtgärder som 
exempelvis system för smartare styrning och fönsterbyten. I fastigheten Skären 9 har 
investeringar i ny teknologi från Ferroamp genomförts som bidrar till en effektivare 
energiförbrukning genom att hushålla och optimera el- och effektanvändningen.  

Miljömässigt hållbar förvaltning av levande resurser och markanvändning 
Som ansvarsfull och långsiktig stadsutvecklare arbetar Hufvudstaden med gröna ytor i 
anslutning till där människor vistas vilket ökar mänskligt välbefinnande, bidrar med positiva 
effekter på den biologiska mångfalden samt reducerar buller- och partikelnivåerna i
städerna. Flera av våra fastigheter har gröna ytor på både tak och innegårdar. Hufvudstaden 
har som ambition att fortsätta investeringar i gröna ytor för att bidra till en levande stadsmiljö. 

Hufvudstadens ramverk 

https://hufvudstaden.se/contentassets/570d710913564dc38a4632763720fda6/hufvudstaden_green-bond-framework.pdf
https://hufvudstaden.se/contentassets/570d710913564dc38a4632763720fda6/second-opinion-hufvudstaden-23sep2021.pdf
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Ny- och ombyggnation

Fastighet Stad Certifiering Energianvändning 
2021, MWh

Energianvändning 
2021, kWh/kvm 

Innan ombyggna-
tion (2018), kWh/
kvm

Krav BBR**, 
kWh/kvm

Klimatpåver-
kande utsläpp 
2021, ton CO2

Koldioxidinten-
sitet 2021 kg 
CO2/kvm 

Skären 9* Stockholm BREEAM In-Use, 
Excellent

828 46 66 97 17 0,9

Godkända projekt

Befintliga fastigheter

Fastighet Stad Certifiering Energianvändning 
2021, MWh 

Energianvändning 
2021, kWh/kvm

Energianvändning 
2012, kWh/kvm

Minskad 
energianvändning 
2012-2021, %

Klimatpåverkande 
utsläpp 2021, ton 
CO2 

Koldioxidintensitet 
2021 kg CO2/kvm

Hästen 19 och 20 Stockholm BREEAM In-Use, 
Very Good

4 604 75 105 29% 26 0,4

Inom Vallgraven 10:9 Göteborg BREEAM In-Use, 
Very Good

1 750 72 123 41% 28 1,2

Kåkenhusen 40 Stockholm BREEAM In-Use, 
Very Good

1 670 57 123 54% 20 0,7

Rena transportlösningar

Investering Antal laddplatser

Laddstolpar till laddbara bilar 243

* Projektet innefattar ombyggnation av befintlig byggnad på knappt 10 000 kvm 
samt nybyggnation om cirka 2 600 kvm
** Energikrav vid bygglov

Energi
• Beräkningar av energianvändning och
energibesparingar bygger på mängden energi 
som används för uppvärmning och kylning av 
fastigheter samt elanvändning. Beräkningarna är 
baserade på mängden köpt energi. 
• Energibesparingar från ny- och ombyggnation är 
i förhållande till BBR. 
• Energibesparingar i befintliga fastigheter är 
faktiska besparingar i förhållande till referensåret 
2012. 

Förklaring till beräkningar
Klimatpåverkande utsläpp
• De klimatpåverkande utsläppen består av 
koldioxidutsläpp från köpt el, värme och kyla. 
Beräkningarna är främst baserade på indata från 
respektive leverantör av fjärrvärme- och fjärrkyla.
• Koldioxidutsläpp från köpt elektricitet är för 2021 
0 g CO2/kWh och för 2012 100 g CO2/kWh. 
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Skären 9 

I fastigheten Skären 9 i Bibliotekstan i Stockholm har ett om- och 
påbyggnadsprojekt genomförts. I fastigheten tillskapades cirka 
2 600 kvm kontorslokaler samtidigt som befintliga kontorsytor 
totalrenoverades. I projektet var långsiktighet ett viktigt perspek-
tiv med målet att skapa en attraktiv fastighet både idag och i 
framtiden. Vid ombyggnationen låg fokus på att använda gedigna 
material med tidlös design och flexibla  planlösningar som relativt 
enkelt kan anpassas efter nya hyresgäster och deras behov. Nya 
energilösningar förbättrade energiprestandan avsevärt och 
byggnadens energianvändning har minskat med cirka 30 
procent. Insatser som bidragit till den minskade energianvänd-
ningen är bland annat byte av fönster, nytt ventilation-, värme- 
och kylsystem med smartare styrning samt effektivare belysning. 

I fastigheten installerades även ett batterilager och på taket 
placerades solceller. Taket och innergårdarna har förädlats för att 
skapa gröna urbana miljöer, exempelvis har en äng anlagts på 
taket. Ytorna är skapade för att främja människors välbefinnande 
och biologisk mångfald men har också en viss vattenbuffrande 
effekt. I fastigheten finns också cykelrum med möjlighet till 
omklädning och laddplatser till bilar vid fastighetens 
parkeringsytor.  

Laddstolpar 

Efterfrågan på kommersiella laddplatser är hög och 
allt fler laddbara bilar parkerar i våra parkeringshus. 
Vi har successivt ökat möjligheterna att ladda bilar i 
våra garage och parkeringshus. I våra egna publika 
parkeringshus erbjuder vi fler än 260 laddplatser och 
under 2022 kommer ytterligare cirka 150 att 
installeras. Fler hyresgäster har dessutom fått 
möjlighet att ladda bilar i övriga  kontorsfastigheter.

Kåkenhusen 40 

I Kåkenhusen 40 vid Kungsgatan i Stockholm har under 
de senaste åren förbättrats genom flera investeringar. 
Bland annat installerades en ny geoenergianläggning 
som ny energilösning i fastigheten under 2019. Det 
första året med den nya anläggningen halverades 
energianvändningen jämfört med tidigare år. Det nya 
energisystemet kan, förutom att producera värme, även 
användas för att kyla och lagra energi. Fastigheten har 
både cykelrum och laddplatser för laddbara bilar och 
elcyklar. Under 2020 installerades solceller på taket.  

Fastigheten är certifierad med 
BREEAM In-Use nivå Very Good.

Fastigheten är certifierad med 
BREEAM In-Use nivå Excellent.



www.hufvudstaden.se

http://hufvudstaden.se 

