
Hufvudstadens
miljöHandbok

- En vägledning för hållbart arbete på kontoret. 





För oss på Hufvudstaden handlar hållbarhetsarbete om att ta långsiktigt ansvar. Vi har bedrivit 
verksamhet sedan 1915. Långsiktighet har blivit en del i vår själ och det är helt naturligt för  
oss att planera för hur vi ska rusta våra fastigheter för framtiden. Vi har kvalitet som ledord  
när vi bygger om och strävar mot nytänkande och innovativa val av teknik för att minska energi-
användningen. 

ett klimatsmart läge – mitt i city

Vi har den unika fördelen att ha alla våra fastigheter inom gångavstånd centralt i Stockholm 
och Göteborg med absolut närhet till kollektivtrafik, butiker och restauranger. Det innebär  
en klar miljöfördel för våra hyresgäster, som enkelt kan ta sig till jobbet, lunchmötet och kon-
ferensen. Fördelarna gäller även oss på Hufvudstaden. Faktum är att fastighetsbolag ofta strävar 
efter att minimera utsläppen från sina servicebilar. Hufvudstaden har inga servicebilar alls  
– vi har våra fastigheter på gångavstånd.  
 
Långsiktigheten och närheten går hand i hand med hur vi ser på hållbarhet när vi förvaltar och 
skapar framtidens kontor.

”När man varit igång sedan 
1915 är det naturligt att tänka 
några generationer framåt.” 



Grunden i Hufvudstadens verksamhet är långsiktighet, vilket innebär att vi är måna om både 
hyresgäster och miljö. Vi arbetar metodiskt med att utveckla och förbättra vår verksamhet  
utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.  
 
Vi utbildar löpande våra medarbetare inom miljö- och klimatfrågor och har ett strukturerat 
hållbarhetsarbete. I vår verksamhet tillämpar vi försiktighets- och hushållningsprincipen.  
I möjligaste mån väljer vi teknik och miljömärkta produkter. Vi ställer också konkreta miljökrav 
på våra leverantörer.  
 
Hufvudstadens hållbarhetsarbete i samhället sker främst genom ett aktivt deltagande i olika 
branschanslutna nätverk och föreningar. Vi har en aktiv roll i Byggvarubedömningen (BVB) 
och ingår sedan ett flertal år i styrelsen. Hufvudstaden är också medlem i Swedish Green 
Building Council och ingår i kommittén för det svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. 
Dessutom är vi en av deltagarna i Beställargruppen Lokaler (BELOK) som är ett samarbete 
mellan Energimyndigheten och sexton av Sveriges största kommersiella fastighetsägare. 
 
En viktig del i vårt miljöarbete är även att erbjuda våra hyresgäster rådgivning kring hur de kan 
förbättra sitt miljöarbete. Vi svarar gärna på frågor som rör hållbarhet, miljö, energi, källsortering 
och klimat. Kontakta oss om du vill veta mer. 

Hufvudstadens hållbarhetsarbete.

OMRÅDEN VI PRIORITERAR:

ENERGI- OCH VATTENANVÄNDNING

AVFALLSHANTERING

MILJÖANPASSAT BYGGANDE



energieffektiva kontor

Fastighetssektorn står för cirka 40 procent av energianvändningen i Sverige och har en betydande 
klimatpåverkan. Vi på Hufvudstaden har sedan en lång tid tillbaka arbetat med att effektivisera 
och minska energianvändningen i våra fastigheter. Under de senaste fem åren har vi minskat 
vår totala energianvändning med cirka 12 procent och sänkt koldioxidutsläppen med cirka 
15 procent. För att skapa yteffektiva och flexibla lokaler går utvecklingen allt mer från eget rum 
till öppet kontorslandskap. Detta innebär att fler arbetsplatser ryms på samma yta, dock med 
ökat ventilations- och kylbehov. I vår fastighet Grönlandet Södra 11 har till exempel antalet 
arbetsplatser mellan 2002-2011 ökat med 60 procent. Vi har trots detta lyckats minska energi-
användningen med 12 procent. Om jämförelsen istället görs i energianvändning per arbetsplats 
har energianvändningen minskat med 46 procent. 

avfallsHantering

Hufvudstadens mål är att minska den totala mängden avfall och ordna en mer effektiv  
hantering av restprodukter. Vår ambition är också att så stor andel av avfallet som möjligt ska 
återvinnas eller återanvändas. Som fastighetsägare har vi tillsammans med våra hyresgäster  
ett gemensamt ansvar för hur avfallshanteringen fungerar. Hufvudstaden eftersträvar principen 
att sortering i första hand ska ske där avfallet uppkommer, det vill säga att det sorterade avfallet 
hämtas direkt hos hyresgästen. På våra egna kontor källsorterar vi i 16 fraktioner, till exempel 
pappersförpackningar, plastförpackningar, glas och metall. Dessutom finns kärl för pappers-
återvinning vid samtliga arbetsplatser.

miljöanPassat byggande

Hållbarhet är avgörande när vi bygger om. Vid byggnationer och underhåll ställer vi en rad 
miljö- och kvalitetskrav på de produkter och tjänster som köps in för att minimera resursslöseri 
när en hyresgäst flyttar ut och nästa flyttar in. Valet av produkter görs utifrån miljöpåverkan, 
livslängd, kvalitet och låg energianvändning. Vid val av byggprodukter använder vi oss av  
Byggvarubedömningen som är fastighetsbranschens egen databas för miljöbedömningar. I våra 
projekt ställer vi därför krav på entreprenörer att deras val av byggprodukter ska vara miljögran-
skade samt att avfallet i byggprojekten källsorteras. Vi strävar mot nytänkande och innovativa 
val av teknik för att minska energianvändningen. Det gäller system för uppvärmning, ventila-
tion, kyla och vid val av belysning. 



L Ä S M E R :

BELOK: www.belok.se

GRI: www.globalreporting.org

BYGGVARuBEDÖMNINGEN (BVB): 
www.byggvarubedomningen.se 

SwEDISH GREEN BuILDING COuNCIL:
www.sgbc.se

VI  RE DOVISAR VÅRT HÅLLBARHETSARBETE E NLIGT  
G LO BAL R E P O R TIN G IN IT IAT IVE ( G R I ) .

GRI är den mest erkända och spridda principen för redovisning och rapportering av hållbar-
hetsinformation. Den ger riktlinjer för vad en hållbarhetsredovisning ska innehålla samt vad 
som ska rapporteras. Hufvudstaden rapporterar enligt GRI:s standard.

BY T TE N EON M OT LE D O C H M INS K A D E 
 E N E RG IANVÄN D N IN G E N M E D 9 0 PRO C E NT.

I nära ett sekel lyste den stora klockan på NK:s tak i Stockholm med hjälp av neonrör.  
2013 monterades klockans neonbelysning ned och ersattes med LED-belysning. Detta har 
minskat energianvändningen med 90 procent.

BY T TE V E NTIL ATION O C H M INS K A D E E N E RG I - 
ANVÄN D N IN G E N M E D 3 0 PRO C E NT.

Miljöinvesteringar blir extra roliga när man ser tydliga resultat. Bytet av det centrala värme- och 
ventilationssystemet som vi gjorde i Femmanhuset i Göteborg resulterade i att energianvänd-
ningen minskade med hela 30 procent.



Grönt hyresavtal.
Vi erbjuder alla hyresgäster ett Grönt Hyresavtal. Avtalet innebär åtaganden från såväl  
Hufvudstaden som hyresgästen och är en unik plattform för att minska miljöpåverkan från  
hyresfastighetens lokaler.  
 
Hufvudstaden och hyresgästen tar gemensamt fram konkreta handlingsplaner för att minska  
lokalens miljöpåverkan. Det innebär bland annat att hyresvärden och hyresgästen åtar sig att köpa 
grön el. Vi tar också fram uppgifter om byggnadens årliga energiåtgång samt koldioxidutsläpp 
och för en dialog kring driftstider för ventilation. I avtalet ingår även frågor kring avfallshantering 
och källsortering, hur solavskärmningen optimeras, miljökrav på material och inredning samt 
hur ett bra inomhusklimat kan uppnås.  
 

TIP S ! 

Är du osÄker på hur du ska hantera pappersåtervinning eller miljöfarligt 
avfall, exempelvis lågenergilampor och lysrör som innehåller kvicksilver?  
kontakta oss på huvfudstaden så hjÄlper vi dig.

V ILL  D u V E TA M E R  
O M G RÖNT HYR E SAV TAL?  

KONTAK TA OS S  
PÅ H u F Vu DS TA D E N .



Hur du som hyresgäst kan 
minska miljöpåverkan.

1. inomHusklimat

 
– Ställ in rätt temperatur.
 Se regelbundet över termostater så att de står inställda på rätt temperatur under rätt tid. 

– Se till att alla fönster är ordentligt stängda.

– Använd markiser och persienner.
 Om fastigheten är utrustad med markiser eller persienner – använd dessa då solen ligger  
 på och värmer lokalen. Dra gärna ner innan solen ligger på. Temperaturen kan då hållas nere  
 och belastningen på kylanläggningen minskar, vilket innebär minskad energianvändning  
 och bättre inomhusklimat.

– Köp grön el. 
 Kontakta er elleverantör och ta reda på vilken el ni köper. 

2. belysning

 
– Miljöanpassa belysningen.
 Lågenergilampor, LED-belysning och moderna lysrör minskar energiåtgången. Men tänk på  
 att lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver och ska hanteras som miljöfarligt avfall!

– Installera närvarogivare på kontoret, exempelvis i konferensrum och på toaletter.

– Placera lamporna rätt. 
 Lamporna ska lysa upp den plats i rummet där du arbetar och ha en ljusstyrka som passar  
 ditt behov. Ofta kan företagshälsovårdens ergonomiansvarige hjälpa till med detta. Det är   
 viktigt för både din arbetsmiljö och för kontorets energianvändning. 

– Släck lampor när du lämnar arbetsrummet. 
 Lampor och lysrör drar inte mer el och brinntiden förkortas obetydligt om 
 de tänds och släcks ofta.

I strävan mot ett hållbart kontor är det Hufvudstaden tillsammans med hyresgästerna som kan 
påverka. Här är några enkla åtgärder för hur du som hyresgäst kan minska er miljöpåverkan. 



3. datorer, skrivare ocH koPiatorer

 
– Investera i energisnåla och miljömärkta skrivare och datorer.

– Modernisera servrarna – använd nya som drar mindre el.

– Tryck på strömbrytaren.
 Stäng av eller ändra inställningarna på datorer, skrivare och kopiatorer så att de går in i
 automatiskt energisparläge – de drar mycket el även då de inte används. Stäng av dem helt 
 med strömbrytaren över natten samt på helger när ingen jobbar.

– Skriv ut dubbelsidigt.
 Ställ in skrivaren på dubbelsidig utskrift som standard. Kontorets IT-avdelning kan hjälpa 
 till med inställningarna.

4. ombyggnad ocH inredning

 
– Bygg om smart.
 Bygg flexibla lokaler som enkelt går att anpassa. Det minimerar resursslöseri över tid.

– Miljöanpassa ombyggnaden.
 Ställ miljökrav på byggmaterial genom miljömärkning eller någon form av bedömnings- 
 verktyg som till exempel Byggvarubedömningen. Avstå från regnskogsträ och välj hellre svensk- 
 producerade produkter i trä eller andra hållbara naturmaterial. Svanenmärkta möbler är att  
 föredra. Återanvänd material och möbler i största möjliga mån.

– Inred långsiktigt.
 Investera i tidlös kontorsinredning i slitstarka material.  
 Använd gärna accessoarer för att enkelt förändra.



5. köket

 
– Välj energisnål köksutrustning.
 Välj nya vitvaror, kaffeautomater och andra köksmaskiner med minsta möjliga energi- 
 användning enligt EU:s energimärkning.

– Källsortera. 
 Genom att återvinna förpackningar som blir till nya minskar resursanvändningen samt  
 växthusgasutsläpp.

– Undvik att använda engångsartiklar.
 Välj istället porslinsmuggar, porslinstallrikar, glas och riktiga bestick.

– Köp in ekologisk frukt, mjölk och juice, samt kaffe och te.

– Fyll gärna på en kanna kranvatten i stället för mineralvatten.
 Sverige har världens kanske bästa kranvatten!

6. skrivbordet

 
– Släck skrivbordsbelysningen och stäng av datorn. 
 Datorn och skärmen drar el även i energisparläge. Koppla gärna till grenuttag så att  
 du enkelt kan stänga av alla apparater när du går hem. Glöm inte att även koppla in  
 höj- och sänkbara bord till grenuttag, eftersom deras transformatorer också drar el.

– Skriv ut/kopiera dubbelsidigt och undvik onödiga utskrifter. 
 Det minskar både pappersanvändning och kostnader. 

– Aktivera datorns energisparläge.
 Med energisparläget inställt stängs datorn ner automatiskt för att använda mindre el då den  
 inte används under en viss tid. Kontorets IT-ansvarige kan hjälpa till med inställningarna  
 och samordna så att alla får inställningen som standard.



7. kontorsmaterial

 
– Köp miljömärkt. 
 Använd kontorsmaterial och papper som är Svanen- eller Bra miljövalsmärkt.

– Återvinn papper. 
 Se till att alla rum har särskilda kärl för pappersåtervinning. Återvunnet papper  
 sparar inte bara skogen – det minskar även energianvändningen och växthusutsläppen.

– Återanvänd kontorsmaterial. 
 Samla oanvända pennor, mappar, pärmar så att de kan användas igen.  
 Återanvändning minskar både inköpskostnader och klimatpåverkan.

KONTAK TA OS S O M  
N I  B E H ÖV E R R Å D E LLE R  

HJÄLP M E D E R T  
H ÅLLBAR H E TSAR B E TE .



KONTAK T

Ku N DS E RVI C E S TO C K H OLM

08-762 90 10

Ku N DS E RVI C E GÖTE BO RG

031-710 21 10

vi svarar på frågor om bland annat gröna 
hyresavtal, hållbarhet, miljö och 

avfallssortering. kontakta kundservice 
för mer information.

besök vår hemsida om du Är intresserad av 
att veta mer om oss och hur vi jobbar med miljö.

miljo@hufvudstaden.se 

www.hufvudstaden.se 


