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Hållbarhetsredovisning

HÅLLBARHETSREDOVISNING

 Fabeges hållbarhetsår 2014

•  Miljöcertifiering av  
all nybyggnation och 
större ombyggna-
tioner, vilket för  
2014 uppgår till  
fem  fastigheter.

•  Fabegeaktien 
 godkänd för Roburs 
etiska fonder och 
 Nordeas  Starfonder.

•  Beslut att gå vidare 
med miljöcertifiering 
av befintligt förvalt-
ningsbestånd enligt 
BREEAM In-Use.

•  Gröna avtal uppgick 
till 86  procent av  
nytecknad yta.

•  Högsta nivån i 
GRESB:s (Global Real 
Estate Sustainability 
Benchmark) under-
sökning: Green Star.
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Hållbarhetsfrågorna blir alltmer integrerade i Fabeges dagliga verksam-
het. En tydlig trend är att miljöfrågorna ”flyttat ut” från miljöavdelningen till 
hela företaget. Energibesparingsåtgärder är en integrerad del i förvalt-
ningens dagliga göromål, på projektavdelningen är miljöcertifiering av 
nya fastigheter en självklarhet och våra fastighetsutvecklare  arbetar med 
utveckling av långsiktigt hållbara och levande stadsdelar där människor 
trivs. Att ligga i framkant vad gäller hållbarhet är idag affärskritiskt, bland 
annat för att vi på lång sikt ska kunna fortsätta att attrahera kunder, 
 personal och investerare. Frågor som till exempel miljöklassning av kontor 
har på kort tid gått från att ha varit en konkurrens faktor som lockat hyres-
gäster som själva legat långt fram i sitt hållbarhetsarbete, till att utgöra en 
hygienfaktor som självklart ska vara uppfylld för de flesta större hyres-
gäster vid byte av lokaler. Den sunda trend vi nu ser där företag tar ett 
allt större ansvar för alla delar av sin verksamhet blir allt tydligare och 
s täller krav på oss som hyresvärd och arbetsgivare. Vi kommer därför 
att fortsätta att anstränga oss för att nå våra högt ställda hållbarhetsmål, 
som presenteras närmare på sidan 47. Från att ha miljöcertifierat all 
vår  nyproduktion och större ombyggnationer går vi nu vidare med att 
 certifiera även vårt befintliga fastighets bestånd enligt BREEAM In-Use. 

Minskad energianvändning genom systematisk energieffektivisering 
har i över tio år varit ett av Fabeges viktigaste miljömål och till och med 
2009 minskade energianvändningen med cirka 5 procent per år. 
Ökade krav på komfort och kyla medförde att vi inte nådde vårt mål om 
ytterligare 20 procents minskning till 2014. Jag kan ändå stolt konstatera 
att Fabeges energianvändning idag ligger cirka 50 procent under SCB:s 
genomsnitt för regionen och att vårt systematiska arbete har lett fram till 
att EU:s energieffektiviseringsmål för värme; en minskning med 50 pro-
cent fram till 2050 redan uppnåtts. 

En utmaning för oss är att säkerställa att även tidigare led i leverantörs-
kedjan agerar på ett ansvarsfullt sätt, så att alla delar i våra fastigheter 
blir producerade på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt. Genom att 
låta hållbarhetsgranska våra stora leverantörer har vi tagit några rejäla 
kliv, men än återstår en lång väg att vandra.

Vi har fått ett glädjande kvitto på att vårt håll-
barhetsarbete håller en hög klass då Fabege i år 
för första gången deltog i Global Real Estate 
Sustainability Benchmark (GRESB) och fick 
 resultatet Green Star, vilket är den högsta 
nivån. Vi har även blivit analyserade och 
 godkända för ansvarsfulla placeringar av  
såväl Robur som Nordea fonder. 

De fina resultaten samt den stora 
stolthet som jag upplever att vi 
har inom företaget inspirerar 
till fortsatta ansträngningar 
framöver.

CHRISTIAN HERMELIN
Verkställande direktör

Ett aktivt hållbarhetsarbete  
är affärskritiskt och skapar 
värde för aktieägarna

Några ord från VD

HÅLLBARHETSREDOVISNING • VD-ORD
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En hållbar verksamhet  
i alla led
För Fabege är det viktigt att vara ett ansvarsfullt företag. Bolaget strävar efter att utveckla 
långsiktigt attraktiva och hållbara områden och stadsdelar. 

Fabege tar ansvar för att minska klimatpåverkan och främja en 
god arbetsmiljö för de cirka 75 000 personer som dagligen vistas 
i företagets byggnader. 

Fabege tar också en aktiv roll i utvecklingen av de områden där 
bolagets fastighetsbestånd finns. Stadsdelarna ska vara levande 
och fungera för människorna som vistas i dem. Det uppnås genom 
att integrera boende, arbete, fritidsaktiviteter, närservice och goda 
kommunikationer i ett och samma område. Hållbarhetsarbetet får 
störst effekt då helheten utvecklas istället för enskilda delar.

Alla delar i verksamheten representerade i styrmodellen
Fabeges hållbarhetsarbete bedrivs i organisationens alla delar. 
För att tydliggöra vikten av detta finns en hållbarhetsgrupp där 

representanter för bolagets verksamhetsområden samlas i ett 
gemensamt forum för hållbarhetsfrågor. I gruppen ingår CFO 
(representant för koncernledning och språkrör till styrelse), miljöchef 
(representant för förvaltning och projekt), inköpschef, HR-chef, 
 kommunikationschef, verksamhetsutvecklare och finanschef. 

Verkställande direktören är ytterst ansvarig för hållbarhet och 
miljö. Miljöchefen, som rapporterar till koncernledningen, ansvarar 
för miljöcertifieringar samt miljö- och produktsäkerhetsfrågor. 

Som stöd i det dagliga arbetet finns också Fabeges etikgrupp som 
rapporterar till koncernledningen. Gruppen har till uppgift att leda 
arbetet, bevaka relevanta omvärldsfrågor och driva specifika etiska 
frågor. I rådet ingår representanter från affärsutveckling, uthyrning, 
 förvaltning, teknisk förvaltning, projekt, HR och finans.

HÅLLBARHETSREDOVISNING • HÅLLBARHET FÖR FABEGE

STYRELSE OCH 
KONCERNLEDNING 

Styrning: 
• Övergripande finansiella mål
• Uppförandekod

MILJÖ
INKÖP HR

KOMMUNIKATION

VERKSAMHETS-
UTVECKLING

EKONOMI/FINANS

HÅLLBARHETSGRUPPEN

2

Långsiktigt hållbart 
ekonomiskt resultat

Styrning:
• Utdelningspolicy
• Finanspolicy

3Hållbarhetsmål miljö
Utveckling av hållbara 
kontor och stadsdelar

Styrning:
• Miljöpolicy
• Arbetsmiljöpolicy

2Hållbarhetsgranskning 
leverantörer

Styrning:
• Inköpspolicy

1 Sociala hållbarhetsmål

Styrning:
• Personalpolicy
• Jämställdhetspolicy
• Rekryteringspolicy
• Kompetensutvecklingspolicy
• Lönepolicy

6Hållbar kundrelation
Utveckling av kontor 
utifrån kunddialog 
och kundkrav

Styrning:

5Hållbarhetskommunikation
Hållbarhetsredovisning

Styrning:
• Kommunikationspolicy
• Sponsringspolicy

4

1

3 4

6

5

• Gröna hyresavtal
• Miljöpolicy
• Nöjd-Kundmål

Styrning av hållbarhetsarbetet

Ansvarsområden samt policies som styr verksamheten framgår av illustrationen. HR, miljö, ekonomi/finans, inköp och verksamhetsutvecklare ansvarar för att 
 implementera målen i respektive verksamhetsprocess. Uppföljning av hållbarhetsmålen sker kvartalsvis samt genom kontinuerliga uppföljningsmöten. Utöver mål 
och policies finns även mer detaljerade riktlinjer och processbeskrivningar med styrning mot verksamhetsmålen för Fabeges olika delar.
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HÅLLBARHETSREDOVISNING • HÅLLBARHET FÖR FABEGE

Policies och riktlinjer som stöd för verksamheten
Fabeges värdegrund SPEAK och uppförandekod är utgångspunk-
terna för samtliga medarbetares agerande. Uppförandekoden 
 tydliggör Fabeges ställningstagande i frågor som rör mänskliga 
 rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation. 

Styrelse och koncernledning har ett särskilt ansvar att verka för 
tillämpningen av uppförandekoden. Innehållet revideras och följs 
upp årligen av företagets koncernledning. Uppförandekoden har 
uppdaterats under 2014.

Alla chefer med personalansvar ansvarar för att säkerställa att 
uppförandekoden är känd och efterlevs inom dennes avdelning/
ansvarsområde. Uppförandekoden i sin helhet finns tillgänglig på 
www.fabege.se/uppforandekod. 

En grund för uppförandekoden är att Fabege ska följa tillämpliga 
lagar och andra föreskrifter, följa god affärssed och praxis samt 
 internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö i 
enlighet med Global Compacts tio principer och ILO:s grundläg-
gande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Fabege 
stöder FN:s Global Compact sedan 2011. Bolaget följer MBL och 
kollektivavtal där bland annat minsta varseltid regleras.

På Fabege ska ingen diskrimineras på grund av etnisk bakgrund, 
religion, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, ålder, kön eller sexuell 
läggning. Under 2014 har inga fall av diskriminering rapporterats.

Fabege har en så kallad whistle blower-funktion för att göra det 
enkelt att anmäla oetiskt beteende eller oegentligheter på arbets-
platsen. Whistle blower-funktionen utgörs av två interna medarbe-
tare och en extern person. Såväl interna som externa visselblåsare 
välkomnas. Under året har whistle blower-funktionen utnyttjats en 
gång och åtgärder har vidtagits.

Sedan 2011 pågår ett arbete med att höja organisationens 
 kunskap om affärsetik och antikorruption. Exempel på aktiviteter är 
att samtliga medarbetare inbjudits till föreläsning och gruppsemina-
rium om anti-korruption och mutlagstiftning, och etiska diskussioner 
har förts på företagsinterna konferenser. Medarbetarna får löpande 
information om frågor som diskuterats i hållbarhets- och etikgruppen.

Affärsetik som gemensam grund
Affärsetik är en viktig fråga och Fabege strävar efter att involvera 
bolagets leverantörer i frågor inom detta område. Fabeges inköps-
policy klargör bolagets ståndpunkter för leverantörer, medarbetare 
och andra intressenter. Bolaget har aldrig varit föremål för juridiska 
åtgärder till följd av konkurrenshäm-
mande aktiviteter. 

Under året har uppförandekoden 
uppdaterats. På en intern konferens för 
all personal i september diskuterades 
affärsetik och moraliska frågor, 
 exempelvis i relation till leverantörer. 
Fabege har också beslutat att 
undan be sig gåvor från leverantörer 
för att undvika moraliska dilemman 
och diskussioner om gåvors värde  
och eventuella påverkan på Fabeges  
objektivitet.

Fabege har ett  
starkt  engagemang 
i  hållbarhetsfrågor
På Nordea Asset 
 Management vill vi fullfölja 
vårt  förvaltaransvar, vilket i 
slutändan handlar om att 
skapa attraktiv och stabil, 
långsiktig avkastning åt våra 
 kunder. För att uppnå detta 
krävs det att vi hanterar de 
 risker och möjligheter inom 
ESG1)-området som rör våra 
portföljer och fonder.  

Fabege verkar i en bransch med tydliga ESG-risker. 
 Fabeges upprättande av ett detaljerat ramdokument 
och ett hållbarhetsråd med representanter från olika 
affärsenheter, visar på ett starkt engagemang i ESG-
frågor. Fabege har antagit ett ledningssystem som 
omfattar  sociala och finansiella risker inom hela försörj-
ningskedjan, vilket historiskt sett har varit det område 
där bolag verksamma inom  fastighetsbranschen har varit 
mest utsatta. En systematisk metod för att behandla miljö-
frågor i relation till Fabeges produkter har resulterat i 
ett erbjudande om gröna, miljövänliga fastigheter, 
något som gör att bolaget kan möta efterfrågan från 
ett brett spektrum av kunder. Fabege är väl förberett 
för framtida utmaningar och möjligheter vad gäller 
 miljömässiga och sociala aspekter och kvalificerar sig 
därmed för Nordea Starfonderna, där vi levererar 
 hållbar, långsiktig avkastning åt våra kunder. 

Emir Borovac, ESG-analytiker,  
Nordea Asset Management

1) Environmental Social Governance

Företagande ska drivas långsiktigt  
med omsorg om såväl kunder som 
medarbetare och omgivning. För mig 
går hållbart och lönsamt hand i hand.

Erik Paulsson om ett ansvarsfullt ägande

”
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Pågående dialog med intressenter
Fabeges viktigaste intressentgrupper – kunder, medarbetare, ägare och analytiker, kreditgivare, 
leverantörer samt omgivande samhälle – är identifierade utifrån att de utgör en  förutsättning för 
företagets långsiktiga framgång. 

Kontinuerliga dialoger förs med intressenterna för att fånga upp de frågor som är viktigast för 
de olika grupperna. Formerna för dialogen skiljer sig åt för de olika intressentgrupperna, liksom 
vilka frågor som är viktigast.

I tabellen redovisas resultaten av genomförda intressentdialoger.

DIALOGFORM HÅLLBARHETSFRÅGOR RESULTAT
KUNDER • Löpande dialog/kundservice

• Kundnöjdhetsundersökningar

• Nyhetsbrev

• Samverkan Gröna hyresavtal

•  Miljöcertifierade fastigheter  
och energioptimering

•  God tillgänglighet för cyklister

• Materialval och avfallshantering

• Inomhusklimat

•  Fler cykelparkeringar, cykelpooler  
för lånecyklar samt utökad  kollektivtrafik

•  Fler gym, food trucks, restauranger och 
annan service i närområdena

•  Minskad energianvändning i fastighets-
beståndet, med förbättrat inomhusklimat

MEDARBETARE • Medarbetarsamtal

• Medarbetarundersökningar

• Café Fabege (mötesforum)

• Konferenser 

•  Hälsa, gemenskap, balans i livet

• Personlig utveckling

• Etik- och antikorruptionsfrågor

•  Uppdaterad Uppförandekod

•  Konferens med all personal med  
affärsetik i fokus

• Gemensam träning på arbetstid 

ÄGARE OCH 
ANALYTIKER

• Årsredovisning

• Kvartalsrapporter

• Kapitalmarknadsdagar

•  Roadshows och  
enskilda möten

•  Långsiktig stabil avkastning  
baserad på en hållbar   
affärsmodell

•  Hållbarhetsredovisning enligt GRI i 
 årsredovisningen

•  Deltar i olika investerarundersökningar 
som ”Hållbart Värdeskapande” och 
GRESB 

•  Godkänt för Swedbanks etiska fonder 
och Nordeas Starfonder

KREDITGIVARE •  Presentationer, kvartalsrapporter, 
 årsredovisning, webb

•  Möten, fastighetsvisningar  
och  seminarier

• Kapitalmarknadsdagar

•  Långsiktig stabil avkastning  
baserad på en hållbar  
affärsmodell

•  Löpande hållbarhetsdiskussioner  
med finansiärer

LEVERANTÖRER •  Central upphandling/ramavtal  
med krav att leverantörerna följer 
Fabeges uppförandekod

•  Krav på hög affärsetik och 
 uppförandekod

•  Löpande kvalitetsmätningar  
av  leverantörerna

•  Långtgående krav på materialval  
vid ny- och ombyggnationer

•  Krav att leverantörer följer  
Fabeges  uppförandekod

•  Hållbarhetsgranskning  
av  leverantörer

SAMHÄLLET •  Regelbundna möten med kommun  
och  myndigheter

•  Samverkansmöten tillsammans med 
 nätverk av företag (BELOK, SGBC, 
Fasighets ägarna, Byggherreforum,  
Close etc)

•  Samarbetsavtal med ideella 
 organisationer

•  Gemensamt verka för en hållbar      
fastighets- och stadsdelsutveckling

•  Skapa levande närmiljöer med  
en  blandning av kontor, bostäder, 
 service och naturområden

•  Stimulera social hållbarhet bl a 
genom aktiviteter riktade mot 
 ungdomar

•  Beslut att bidra med 100 Mkr till 
 finansiering av  tunnelbaneutbyggnad  
till  Arenastaden

•  Miljö- och energiklassning av byggnader 
enligt Miljöbyggnad, BREEAM och 
 Greenbuilding

•  Samarbeten kring hållbar stadsdels-
utveckling 

•  Sponsring av Ung affärsidé, Friends, 
Städa  Sverige och idrottsföreningar

HÅLLBARHETSREDOVISNING • INTRESSENTDIALOG
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•  Miljöcertifieringar
  Alla nybyggnationer och större ombygg-

nationer ska miljöcertifieras enligt 
BREEAM eller Miljöbyggnad. Påbörja 
certifieringsprocess av befintligt bestånd 
enligt BREEAM In-Use.

•  Gröna hyresavtal
  Gröna hyresavtal ska utgöra minst 

50 procent av total nytecknad yta. 

•  Nöjd-kundindex
  Det strategiska  kundarbetet fortlöper och 

en egen, skräddarsydd kundundersökning 
genomförs. Syftet är att utveckla under-
sökningen, addera områdesspecifika 
 frågeställningar samt fråga ett större antal 
kunder för att få bästa möjliga underlag 
för det fortsatta kundvårdsarbetet. 

•  Hållbarhetsgranskningar
  Fabeges mål är att granska leverantörer 

som motsvarar lägst 75 procent av den 
totala inköpsvolymen ur ett hållbarhets-
perspektiv. 

•  Nöjda medarbetare
  Medarbetarnas prestationsindex mäts 

regelbundet och målet är att Fabeges 
medarbetare ska ha minst 15 procent 
högre resultat än branschgenomsnittet.

•  Bibehållen låg  sjukfrånvaro
  Fabeges mål är att bibehålla en låg 

 sjukfrånvaro med hjälp av löpande 
 hälsoundersökningar och fortsatta 
 friskvårdssatsningar.

•  Uppförandekod
  Alla medarbetare ska löpande informeras 

om Fabeges uppförandekod och etiska 
riktlinjer samt mutlagstiftningen. Detta 
genomförs genom konferenser, work-
shops, kurser beroende på syfte.

Hållbarhetsmål

HÅLLBARHETSREDOVISNING • HÅLLBARHETSMÅL
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Utmärkelser och nomineringar

HÅLLBARHETSREDOVISNING • UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR

Fabege genomför sina utvecklingsprojekt i nära  samarbete 
med kommuner och andra intressenter. Bolaget medverkar 
också i fl era nätverk där det gemensamma målet är att minska 
miljö- och  klimatpåverkan från  fastigheter och stadsdelar. 

Exempel på sådana samarbeten är:

•  Energimyndighetens beställargrupp för lokaler, BELOK

•  Sweden Green Building Councils BREEAM  kommitté

• Byggvarubedömningen

•  Stockholm stads forum för hållbara fastigheter

• Klimatpakten

• Green Tenant Award juryn

Green Star i GRESB. GRESB är en hållbarhets-
rapportering som baserar sig på hela fastighets-
portföljen, som ger en bild av hur företagets arbete 
med hållbarhet är integrerat i företagets verksam-
het,  rutiner och system. GRESB Foundation har som 
mål att stimulera del tagarna till att uppnå best 
praxis inom hållbart beteende i  fastighetsbranschen.

Fabege deltog i år för första gången i Global Real Estate Sustainability Bench-
mark (GRESB) och fi ck resultatet Green Star vilket är den högsta nivån. Det fi na 
resultatet inspirerar till fortsatta ansträngningar i Fabeges hållbarhetsarbete.

På frågan ”Upplever du att Fabege arbetar 

aktivt med hållbarhetsfrågor” svarade 80 % 

ja, jämfört med 78 % förra året.
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På frågan ”Påverkar Fabeges hållbarhets-

arbete ditt val av hyresvärd” svarade 

47 % ja, jämfört med 42 % 2013.
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Under 2014 deltog Fabege i en bransch gemensam NKI-undersökning. Då hållbarhet 

är centralt valde Fabege att addera unika frågor kring detta i undersökningen.

Bedömningar Samarbete för hållbar utveckling  

Aktivt hållbarhetsarbete enligt kunderna

Hugin & Munin Priset
För: Branschens bästa  kommunikation
Från: Fastighetsvärlden

Topp 10 – bästa  årsredovisning
För: 8:e placering Bästa  årsredovisning 
bland noterade bolag
Från: Kanton

Utmärkelser 2014

Global Compact. Fabege stöder FN:s Global  Compact 
och ställer sig därmed bakom FN:s tio principer för 
mänskliga rättigheter, miljö och mot korruption. Fabege 
deltar också i det svenska nätverket Globalt Ansvar och 
från och med 2009 även i det nordiska  nätverket Global 
Compact Nordic Network.
www.unglobalcompact.org

Rotpriset
För: Utvecklandet av 
 Carnegie  Bryggeriet
Från: Stockholms 
 Byggmästareförening

Miljöfonder Företagsindex Nomineringar 2014

Swedbank Robur. Fabege är fortsatt 
 godkänt för investering i Swedbank Roburs 
hållbarhetsfonder och har även kvalifi cerat 
sig som ”Gott exempel inom branschen”.

GES Nordic Sustainability Index 
Omfattar Nordens 40 ledande 
företag inom områdena miljö, 
 socialt ansvar och bolags styrning. 
Sedan början av 2010 är 
Fabege  upptaget i dessa index.
www.indexes.nasdaqomx.com

Nordea Starfonder. Fabege har 
 kvalifi cerat sig för Nordea Starfonderna, 
som levererar hållbar, långsiktig avkast-
ning åt kunderna. www.nordea.se

Glaspriset
För: Bästa glasbyggnads-
projekt –  Vattenfallhuset
Från: Glasbransch-
föreningen

Epi-Awards
För: Bästa B2B-site
Från: Episerver

Hållbarhetspris
För: Fastighetsägare 
som på ett innovativt sätt 
sam verkat med hyresgästen 
kring  hållbarhetsfrågor
Från: Stockholm stad 
och SGBC

78 %

42 %

80 %

47 %
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Fabeges fokusområden

HÅLLBARHETSREDOVISNING • FOKUSOMRÅDEN

Fabeges hållbarhetsarbete ska bedrivas på ett långsiktigt uthålligt och framgångsrikt sätt 
för kunderna, för medarbetarna och för ägarna utan att förbruka resurser som minskar 
framtida generationers möjlighet att tillgodose sina drömmar och behov. De hus och 
 platser som skapas idag kommer att finnas kvar och påverka människor i generationer. 
Det innebär att Fabeges ansvar för resurshushållning, minimerad miljöpåverkan och 
sociala ansvar är långtgående och kräver ständig eftertanke och varsamhet.

I Fabeges arbete med att skapa rätt förutsättningar i både fastigheter och stadsdelar 
utgår företaget alltid från tre perspektiv:

Individen
Social hållbarhet både för de egna 

anställda och för alla de människor som 
vistas i Fabeges lokaler och stadsdelar. 
Fabeges ambition är att skapa miljöer 

som underlättar livspusslet för människor 
och främjar arbetsmiljöer med högt 

ställda krav på komfort, socialt  
utbyte och hälsa.

Företagen
Fabege ska vara en långsiktig partner  
och skapa kontor som stärker kundens 

varumärke. Organisationen vill bidra till 
kundens  hållbarhetsarbete genom sam-

verkan och Gröna hyresavtal samt hjälpa 
kunden att anpassa lokalbehov allt utifrån 

kundens verksamhetsutveckling.

Stadsdelen
Tack vare Fabeges koncentrerade fastighets-
bestånd finns goda möjligheter att påverka 
utvecklingen av hela stadsdelar. Det gäller 
allt från att bidra till finansiering av tunnel-
baneutveckling till att skapa ett blomstrande 
serviceutbud. Genom långsiktig planering 
och goda relationer med omvärlden kan 
Fabege vara med och utveckla staden.



50 FABEGE ÅRSREDOVISNING 2014

Långsiktigt miljöarbete för hållbar stadsutveckling
Miljöfrågorna är integrerade i hela Fabeges verksamhet. Fokus ligger framförallt  
på  energieffektivisering, miljöcertifiering och att öka andelen Gröna hyresavtal.

Efterfrågan på hållbara och miljöcertifierade fastigheter ökar. Även 
miljön runt fastigheten får allt större betydelse, exempelvis i form av 
möjligheter till resande med kollektivtrafik, cykelvägar, trygga och 
trivsamma  gatumiljöer med ett lockande serviceutbud och gröna 
oaser. För Fabege innebär ett långsiktigt miljöarbete såväl utveck-
ling av hela stadsdelar som systematiskt och kontinuerligt arbete för 
att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan i varje enskild 
fastighet.

Fabeges fokusområden
Fabeges miljöarbete är långsiktigt, målstyrt och integrerat i det 
 dagliga arbetet. Utgångspunkten för miljöarbetet är Fabeges miljö-
policy och uppförandekod. Bolaget samlar även besiktningar och 
kontroller i en databas för egen kontroll.

De viktigaste miljöfrågorna är:
• Systematiskt arbete med energieffektivisering
• Miljöcertifiering av nybyggnationer och större ombyggnationer
• Ökning av andelen Gröna hyresavtal

Teknisk utveckling bidrar till energieffektivisering
Fabeges mål är att minska såväl energiförbrukning som klimat-
påverkan. Bolaget arbetar systematiskt med miljöfrågor och energi-
effektiviseringar, såväl när det gäller nybyggnationer som vid 
anpassningar av befintliga byggnader. Sedan 2002 har Fabeges 
koldioxidutsläpp minskat med över 90 procent, från cirka 40 000 
ton 2002 till cirka 3 500 ton 2014. 

Fabeges värmeanvändning 2014 var i genomsnitt 55 kWh/kvm 
Atemp graddagskorrigerat1) vilket är drygt 50 procent under det 
genomsnitt som Energimyndigheten redovisar för Stockholms läns 
klimatzon. Fjärrvärmeanvändningen med undantag av Fabeges sex 
värmepumpar låg i genomsnitt på 59 kWh/kvm Atemp graddags-
korrigerat.

Under senare år har teknikutvecklingen inom fastighetsbranschen 
gått snabbt, och systemen för exempelvis klimatstyrning har blivit 
mer komplexa och kräver allt högre teknisk kompetens. Klimat-
styrningssystemen ger dock nya möjligheter att minska energi-
förbrukningen samtidigt som uppföljning och kontroll av inomhus-
klimatet kan förbättras genom visualisering av temperaturer etc. 

I fastigheten Getingen 13 har målet om 20 procents 
energibesparing uppnåtts. Energiarbetet i fastigheten 
syftade till att skapa en miljömässigt konkurrenskraftig 
fastighet, med låg energianvändning och klimatpåverkan. 
 Fastig hetens datahallar belastade fastighetens energiprofil nega-
tivt, då fastig heten förbrukade stora mängder fjärrkyla. Kylbehovet 
utgjorde 57 procent av byggnadens totala energianvändning. 

Genom ett antal åtgärder för förbättrad värmeåtervinning, 
såsom att innovativt transformera vätskekopplade aggregat till 
rotoråtervinning, har energiförbrukningen hittills minskat med cirka 
27 procent. Närvarostyrning har installerats för garagebelysning, 
luftflöden har balanserats och samtlig rumsstyrning har reglerats. 
På sikt kommer också behovet av att köpa fjärrvärme nästan för-
svinna, då värme från datahallarna återvinns. Förutom detta har 
10 laddstolpar för elbilar inrättats och tre nya Gröna hyresavtal 
tecknats i fastigheten.

Energieffektivisering

HÅLLBARHETSREDOVISNING • MILJÖ

1)  Graddagar ger ett mått på hur temperaturen för en dag, månad eller år avvikit mot normal  temperatur för en specifik ort. Med graddagskorrigering 
erhålls en energistatistik som tar hänsyn till och korrigerar för varmare och kallare perioder för orten, vilket möjliggör jämförelse från år till år.
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kommer Fabege att genomföra en intern resevaneundersökning med 
hjälp av CERO, Climate and Economic Research in Organisations.

En viktig fråga är hur kundens medarbetare tar sig till sin arbets-
plats.  Fabeges fastigheter ligger på centrala platser med ett stort 
utbud av kollektivtrafik. Under 2014 beslutade Fabege dessutom 
att bidra till Solna stads medfinansiering av tunnelbanan till Arena-
staden med 100 miljoner kronor. Utbetalningar kommer att ske i 
jämn takt under utbyggnaden som beräknas påbörjas 2016 och 
färdigställas 2022. Det ger kunderna goda möjligheter att åka 
både smidigt och klimatsmart till sitt arbete och Arenastaden som 
kommunikationsnav stärks ytterligare.

Fabege ökar varje år antalet cykelparkeringar för att öka till-
gängligheten för cyklister. Förutom närheten till kollektivtrafik erbju-
der Fabege poolcyklar till alla kunder i Solna Business Park. Totalt 
har Fabege installerat uttag för elbilar i 13 fastigheter.

Minskade avfallsmängder och utsläpp
Vid förvärv och kundanpassningar undersöks möjliga ytor för 
 källsortering för att optimera hanteringen i förhållande till exempel-
vis materialflöden och transporter. Ambitionen är att återanvända 
och återvinna så långt det går.

Sedan flera år tillbaka arbetar Fabege med avfallsentreprenörer 
som har direktkontakt med kunderna för mer kundanpassad service. 
Genom att arbeta med ett fåtal entreprenörer har antalet transpor-
ter reducerats. Arbetet har resulterat i minskade avfallsvolymer, 
minskade koldioxidutsläpp och lägre kostnader.

Inom fastighetsförvaltning arbetar Fabege systematiskt och långsik-
tigt med energioptimering. Den egna driftspersonalen bidrar till att 
nå målen, och till att skapa ett långsiktigt engagemang i frågan.

Förnybar energi
All elkraft som levereras till Fabeges fastigheter är certifierad vind-
producerad el från Vattenfalls nordiska anläggningar. Till fastig-
heterna i Solna och Sundbyberg levererar Norrenergi fjärrvärme 
och fjärrkyla märkt ”Bra Miljöval”.

Gröna hyresavtal minskar klimatpåverkan och kostnader 
Gröna hyresavtal är en unik plattform för hyresvärden och hyres-
gästen att minska miljöpåverkan från lokaler. Avtalet innebär att 
båda parter enas om en gemensam miljöagenda för lokalen 
genom effektiv resursanvändning och hållbar fastighetsförvaltning.

Avtalen omfattar bland annat åtgärder för att minska miljöpåver-
kan inom energi, inomhusmiljö, materialval och avfallshantering. 
 Syftet är att sätta fokus på och samverka kring miljöfrågorna för att 
minska både klimatpåverkan och kostnader. Medan Fabege ser till 
att byggnaderna är energieffektiva arbetar kunderna för att minska 
sin egen energianvändning. Överenskommelsen understödjer en 
 miljöcertifiering av byggnaden och betyder därmed att Fabeges 
 miljöinvestering är direkt värdeskapande. En miljöcertifiering bedöms 
attrahera stora stabila hyresgäster och påverka värderingen av 
 fastigheten och attraktionskraften för investerare.

Ett av Fabeges hållbarhetsmål är att öka andelen Gröna hyres-
avtal, vilket stämmer bra överens med kundernas ökade efter-
frågan. Under 2014 utgjorde andelen Gröna hyresavtal 86 pro-
cent av total nytecknad yta. 

Övriga miljöfrågor i fokus
Förutom fokusområdena energieffektivisering, Gröna hyresavtal och 
certifieringar arbetar Fabege aktivt med ett antal andra miljöfrågor.

Medvetna materialval
Vid projekt och utveckling är Fabeges övergripande miljöprogram 
integrerat i bolagets ramprogram rörande bland annat miljöcertifie-
ring, materialval, energieffektivisering och byggmetod. Målet är att 
omsätta Fabeges miljöpolicy i miljöstyrning av byggprocessen.

Vid ny- och ombyggnationer ställs krav på att välja byggmaterial 
och produkter med liten miljöpåverkan. Vid ombyggnation och 
 renovering upprättas rivningsplaner för att återvinna avfall i så hög 
utsträckning som möjligt. Hantering av restprodukter utformas för alla 
projekt i samverkan med byggentreprenör och avfallsentreprenör.

Miljöanpassade transporter 
Fastighetsbranschen har ett stort ansvar när det gäller transporter. 
Alla bolagets driftbilar är miljöbilar. Fabege arbetar också för att 
minska miljöbelastningen genom att skapa förutsättningar för ett 
mer effektivt resande vid tjänsteuppdrag och pendling. Under 2015 

Tillsammans med KTH, Fastighetsägarna, Vasakronan och 
andra intressenter deltar Fabege i ett forskningsprojekt kring 
hur mervärde kan skapas för ägare och kunder tack vare 
miljömässiga satsningar i fastigheterna. 

Genom miljöcertifierade fastigheter i Sverige studeras hur 
dessa mervärden skiljer sig mellan olika typer av lokaler, 
ägare, hyresgäster, geografisk lokalisering och val av 
 miljöklassningssystem. Projektet förväntas mynna ut i rekom-
mendationer för fastighetsägare och lokalhyresgäster, vilka 
syftar till att öka drivkrafterna och driva på utvecklingen av 
hållbara fastigheter.

Resultaten hittills visar att certifieringen är viktig för att 
 attrahera och behålla stora stabila hyresgäster. Även material-
val lyfts som en allt viktigare faktor för hyresgästerna.

Forskning kring gröna 
 fastigheter
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Miljöcertifieringar ger  vägledning

Intresset för miljöcertifieringar av byggnader har vuxit under de 
senaste åren. Branschorganisationen Sweden Green  Building 
Council (SGBC) med ett stort antal svenska medlemsföretag 
 samordnar certifieringssystemen i Sverige. 

Sedan ett antal år tillbaka har certifiering enligt principerna för 
Miljöbyggnad varit en miniminivå för Fabeges nybyggnation och 
större ombyggnationer. Sedan 2013 uppförs nybyggnationer  
av  kontorsfastigheter enligt det internationella miljöcertifierings-
systemet BREEAM-SE. Idag är 15 av Fabeges 80 fastigheter 
 certifierade eller inne i en certifieringsprocess.

Intresset i branschen ökar för ett bredare spektrum av hållbar-
hetsfrågor. Exempelvis materialvalssystem håller nu på att utveck-
las till att omfatta även sociala frågor och inte enbart miljöfrågor 
som tidigare. Det finns också initiativ kring att certifiera hela 
 stadsdelar ur ett hållbarhetsperspektiv.

BREEAM
BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett miljö-
certifieringssystem från Storbritannien. Systemet omfattar projekt-
ledning, byggnadens energianvändning, inomhusklimat, vatten-
hushållning, avfallshantering samt markanvändning och påverkan 
på närmiljön.

BREEAM har en kommitté i Sverige med huvuduppgift att 
stödja Sweden Green Building Councils arbete med att göra 
BREEAM-SE till ett lönsamt och efterfrågat miljöcertifieringssystem 
som skapar värden för olika aktörer på den svenska fastighets-
marknaden. I uppdraget ingår även att granska och följa upp 
 certifieringssystemet samt att ge råd till den operativa delen av 
organisationen i såväl strategiska som operativa frågor.

 Under 2014 har Fabege blivit utvald att delta i BREEAM 
 kommittén Sverige tack vare sitt engagemang kring miljö-
certifiering av byggnader.

Greenbuilding
GreenBuilding är ett EU-initiativ för minskad 
energi användning. Kravet för certifiering är att 
byggnaden använder 25 procent mindre energi 
än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven 
i BBR (Boverkets byggregler).

Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som base-
ras på svenska bygg- och myndighetsregler samt 
svensk byggpraxis. Med Miljöbyggnad erhålls ett 
kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad 
gäller energi, inomhusmiljö och material.
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Delaktighet och samarbete bidrar till goda affärer 
Med den gemensamma värdegrunden som bas ges medarbetarna stora möjligheter till utveckling.  
Tack vare en bra och motiverande arbetsplats blir alla medarbetare delaktiga i att bygga långsiktiga 
kundrelationer.

Fabege lägger stor vikt vid att alla medarbetare ska känna att de 
är med och skapar bolagets framgång. Goda kundrelationer 
 skapas med hjälp av hög serviceinriktning och teknisk kompetens, 
framförallt i kundernas vardagliga kontakter med de medarbetare 
som arbetar med fastig heterna och områdena. Fabege har en platt 
organisation med korta beslutsvägar som präglas av en entrepre-
nörsanda där egna initiativ och nytänkande uppmuntras. 

En gemensam värdegrund som bas
Fabeges värdegrund SPEAK genomsyrar hela verksamheten och 
står för nyckelorden Snabbhet, Prestigelöshet, Entreprenörskap, 
Affärsmässighet och Kundnärhet. Uppförandekoden tydliggör 
Fabeges ställningstagande i frågor som rör mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation. Tillsammans är de 
utgångspunkt för alla medarbetares agerande. 

Tar ansvar för branschens framtid
För att säkra framtida rekryteringsbas satsar Fabege på att bygga 
relationer med studenter och arbeta med att stärka bolagets varu-
märke som attraktiv arbetsgivare. Fabege tar emot praktikanter och 
studenter som genomför examensarbete för att ge ungdomar en 
inblick i företaget och branschen.

Fabege tar också ett mer övergripande ansvar för branschens fram-
tid genom att medverka i utformningen av två nya utbildningar.

Ökat antal kvinnor i branschen
Fastighetsbranschen anses traditionellt vara mansdominerad, men 
lockar nu allt fler kvinnor. Inom vissa tjänste kategorier, exempelvis 
 fastighetstekniker, domineras rekryterings underlaget dock fortfarande 
av män. Fabege arbetar tillsammans med branschorganisationer för 
att öka intresset. Vid årets slut hade Fabege två kvinnor i koncernled-
ningen av totalt sju medlemmar, vilket motsvarar knappt 30 procent 
(20). Den totala andelen kvinnor inom Fabege var 36 (35) procent.

Kontinuerlig kompetensutveckling
Fabege ska attrahera, utveckla och behålla talangfulla medarbe-
tare. Medarbetarna ska kunna utvecklas och växa professionellt 
genom nya eller varierade ansvarsområden och arbetsuppgifter. 
Genom arbete i projektgrupper skapas möjligheter till både 
 kunskapsöverföring och utveckling. Till grund för den professionella 
utvecklingen har alla medarbetare en individuell utvecklingsplan. 
Vid medarbetarsamtalen sätter chef och medarbetare mål för med-
arbetarens utveckling och följer upp tidigare plan. Verksamhetens 
mål och medarbetarens roll är utgångspunkter för målen.

HÅLLBARHETSREDOVISNING • MEDARBETARE
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För att nå de uppsatta målen kan medarbetarna bland annat delta 
i utbildningar, seminarier och nätverk. Om behov finns av gemen-
sam kompetensutveckling anordnas dessutom utbildningar för 
arbetsgrupper i specifika ämnen.

Internrekrytering är ett sätt att stimulera kunskapshöjning och 
utveckling av medarbetare och organisation. Fabeges medarbetare 
har stora möjligheter att flytta mellan olika funktioner inom organisa-
tionen, vilket bidrar till kunskapsutbyten.

Hälsa och säkerhet står högt på agendan
Fabege erbjuder sina medarbetare en säker och hälsosam arbets-
miljö. En arbetsmiljökommitté, med representation av chefer och 
medarbetare från olika delar av företaget, ansvarar tillsammans med 
arbetsmiljöombuden för kontinuerlig utveckling av arbetsmiljön. Totalt 
ingår 12 personer i detta arbete. Detta arbete har fortsatt under året 
med åtgärder för att ytterligare förbättra och utveckla arbetsmiljön 
och öka utbytet mellan olika avdelningar i dessa  frågor. 

Att erbjuda en god balans mellan arbete och fritid är en viktig 
del i Fabeges strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. Fabege 
arbetar sedan flera år målinriktat med friskvård och uppmuntrar 
medarbetarna till träning och motion. Samtliga medarbetare 
erbjuds att träna tillsammans med sina kollegor på arbetstid. 
 Medarbetare ges möjlighet att cykla till jobbet och att motionera 
 tillsammans då omklädningsrum finns på alla kontor.

Den senaste hälsoundersökningen visar att Fabege har ett klart 
bättre hälsotal än genomsnittet i Sverige, och bolaget har låga 
sjukfrånvarotal. En gruppsjukvårdsförsäkring som omfattar alla 
anställda säkerställer att anställda snabbt får  kvalificerad vård vid 
sjukdom.

Informationsträffar på koncernnivå
Träffpunkten Café Fabege arrangeras ungefär fem gånger per år. 
Dit bjuds alla medarbetare in för att lyssna på och diskutera kring 
intressanta och aktuella ämnen för bolaget. 

En introduktionsdag för nyanställda hålls varje år, där bland 
annat värdegrunden behandlas. Fabege anordnar också internkon-
ferenser utgående från värdegrunden, där medarbetare diskuterar 
dess betydelse i det dagliga arbetet. 

Prestationsindex över branschgenomsnittet
För att skapa en attraktiv och motiverande arbetsplats uppmuntrar 
Fabege till en aktiv och öppen dialog. En omfattande undersökning 
genomförs regelbundet för att ta reda på hur företaget uppfattas av 
medarbetarna. När den senaste undersökningen genomfördes var 
svarsfrekvensen över 99 procent. Den undersökningsmetod som 
används mäter hur rådande arbetsförutsättningar påverkar medar-
betarna  utifrån ett prestationsperspektiv. Prestationsindex 2014 upp-
gick till 3,8. Motsvarande index för branschen är 3,5. Fabeges mål 
är att överträffa branschgenomsnittet med 15 procent.

Alla får del av goda resultat
För att öka medarbetarnas engagemang i Fabeges verksamhet och 
understryka deras betydelse för bolagets resultat omfattas alla 
anställda av bolagets vinstandelsstiftelse. Avsättningen sker i form 
av Fabegeaktier och är kopplad till lönsamhet och avkastning på 
eget kapital. Aktierna är bundna i fem år efter avsättningen. 
 Avsättningen kan uppgå till max ett prisbasbelopp per anställd  
och år.

HÅLLBARHETSREDOVISNING • MEDARBETARE

Medarbetarundersökning

Under slutet av året genomfördes en medarbetarundersökning där över 
99 procent av medarbetarna uttryckte sin syn på Fabege som arbets-
givare. Resultatet visar att 79 procent rekommenderar Fabege som arbets -
givare, 91 procent ger högsta eller näst högsta betyg på arbetsmiljön och 

76 procent värderar förtroendet för närmaste chef med betyg 4 eller 5  
på en femgradig skala. Prestationsindex totalt landar på 3,8 vilket är  
högre än branschgenomsnittet på 3,5.
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En gemensam syn på hållbara affärer

Uppföljning av leverantörer är en viktig del i Fabeges inköpsarbete, för att säkerställa hög etik, 
respekt för mänskliga rättigheter, affärsmässighet, konkurrens, objektivitet och likabehandling.

Till grund för inköpsarbetet finns bolagets uppförandekod och 
inköpspolicy. Fabeges uppförandekod omfattar alla medarbetare 
och tydliggör bolagets ställningstagande avseende mänskliga 
 rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation. 
Fabege har aldrig varit föremål för juridiska åtgärder till följd av 
konkurrenshämmande aktiviteter. Även bolagets leverantörer 
 förväntas följa Fabeges uppförandekod.

Kontinuerlig granskning av leverantörer
För att säkerställa att Fabeges leverantörer uppfyller de krav som 
ställs från bolagets sida genomförs regelbundna granskningar, 
såväl utifrån ekonomiska förutsättningar som utifrån ett hållbarhets- 
och kvalitetsperspektiv. Målsättningen är att 75 procent av leveran-
törerna ska vara granskade. Av den totala inköpsvolymen under 
året har 76 procent granskats ur ett hållbarhetsperspektiv.

Det finns stora utmaningar inom det här området, framför allt när 
det gäller att säkerställa att även tidigare led i leverantörskedjan 
 uppfyller kraven. Genom att uppmana leverantörerna att i sin tur 
granska sina leverantörer har ett viktigt första steg i arbetet tagits.

Ekonomisk granskning
Samtliga Fabeges leverantörer står under bevakning av ett anlitat 
kreditupplysningsbolag. Målsättningen är att snabbt fånga upp 
eventuella ekonomiska avvikelser som indirekt kan påverka leveran-
sen negativt.

Hållbarhetsgranskning
Granskningen av leverantörerna görs också ur ett hållbarhetsperspek-
tiv, inte enbart för att kontrollera leverantörernas verksamheter, utan 
också för att inspirera dem att arbeta vidare med hållbarhetsfrågor.

Ett externt bolag detaljgranskade under 2014, 16 utvalda leve-
rantörer inom energi, vatten, bygg och anläggning samt konsulter 
och aritekter. Granskningen omfattade bland annat kvalitetsplan, 
miljöpolicy, arbetsmiljö, kollektivavtal samt hälsa och säkerhet och 
visade att de utvalda leverantörerna arbetar aktivt med hållbarhets-
frågorna. Under de senaste tre åren har leverantörer som motsvarar 
cirka 76 procent av Fabeges inköpsvolym granskats.

Kvalitetsgranskning
En kvalitetsgranskning görs kvartalsvis där utvalda leverantörer 
bedöms av Fabege utifrån kvaliteten på deras leveranser. Resulta-
ten används i dialogen med leverantören och är en viktig del i 
 skapandet av en långsiktig relation.

Avtalsgranskning
Uppföljning av ingångna avtal görs löpande och omfattar nivån på 
leverans, inställelsetider, larmmottagning, arbetsinstruktioner, jour-
beredskap, avtalade servicebesök och granskning av fakturor.

Riskfyllda arbetsmiljöer i fokus
Byggarbetsplatser är riskfyllda miljöer och Fabege har stort fokus 
på arbetsmiljöfrågorna för att minimera tillbud och olyckor på 
arbetsplatserna. På alla byggarbetsplatser ska självklart all tillämp-
lig lagstiftning och säkerhetsrutiner följas. Löpande revisioner av 
byggarbetsplatserna görs under projektens gång. Arbetsmiljön och 
arbetsgivaransvaret på byggarbetsplatser är entreprenörernas 
ansvar, men Fabege tar en aktiv roll i att förebygga tillbud. Fabege 
upphandlar byggentreprenörer som lever upp till bolagets högt 
ställda krav avseende riskhantering. Samarbetet med entreprenö-
rerna utvärderas löpande.
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Lokalt engagemang

Fabege tar ett aktivt samhällsansvar och engagerar sig på olika sätt i lokalsamhället, 
exempelvis genom stöd till idrotts- och ungdomssatsningar.

Samhällsengagemang är en naturlig del av Fabeges sociala 
ansvar och ett sätt att bidra till en hållbar samhällsutveckling. En 
 viktig del i detta är att bidra till att förbättra lokalsamhället där 
bolaget är verksamt. Detta görs exempelvis genom att vara med 
och utveckla serviceutbud, kollektivtrafik och annat som underlättar 
vardagen för människor som bor och arbetar i området.

Genom att stödja olika initiativ inom idrott hoppas Fabege  
bidra till ungdomars motionerande och aktiv och utvecklande fritid. 
 Bolaget stödjer också andra projekt, exempelvis SOS Barnbyar  
i Afrika, och föreningen Friends som arbetar för att stoppa 
 mobbning.

Fabege Basketball Camp
Fabege stöttar Solna Vikings genom att sponsra Fabege Basketball 
Camp. Varje år får upp till 300 ungdomar möjlighet att åka på 
läger och spela basket under sommarlovet.

I år fick 250 spelare med hjälp av kvalificerade coacher  
och föräldrar en bra start på basketsäsongen med mer än 
10 t räningar, nya kompisar och många andra erfarenheter under 
den vecka som lägret pågick i Köping.

Tillsammans för en Schysst Sjöstad
I augusti var Fabege med och arrangerade projektet Schysst 
 Sjöstad. Närmare 400 barn och ungdomar samlades för att städa 
Hammarby Sjöstad och intervjua förbipasserande om deras vanor 
kring källsortering, släckning av lampor, vattenförbrukning, utnyttjan-
det av kollektivtrafik och matsvinn.

Utöver att Hammarby Sjöstad blev rent och fint så präglades 
dagen av en härlig stämning där alla hjälptes åt, oavsett ålder, 
företag, organisation eller förvaltning. 

Två SM-guld till AIK United 
Fabege sponsrar AIK United, som är ett handikapplag i fotboll. 
Laget består av 32 spelare i åldern 11–30 år, både tjejer och 
 killar. Ungdomarna i laget har ett begåvningshandikapp såsom 
Down Syndrom, autism eller liknande. Under året tog AIK United 
två  SM-guld i handikappfotboll.

HÅLLBARHETSREDOVISNING • SAMHÄLLSENGAGEMANG
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Miljöcertifiering
Totalt är 15 fastigheter certifierade 
eller inne i en certi fierings process,  
 vilket innebär 100 procent av pågå-
ende nybygg nation. Under 2014 var 
100 procent av pågående nybygg-
nationer och större ombyggnationer 
(5 st) inne i en certifieringsprocess 
enligt BREEAM eller Miljöbyggnad. 
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Gröna hyresavtal ska utgöra minst 50 procent av 
total nytecknad yta.
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Fabeges systematiska arbete med driftoptime-
ring har över tid reducerat värmeanvändningen 
drastiskt. Fabeges värme användning 2014 var 
i genomsnitt 60 kWh/kvm LOA (64) och  
55 kWh/kvm Atemp (59) graddags korrigerat. 
SCB-värde för 2014 ännu ej tillgängligt.
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Fabege SCB
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Förbrukningsstatistik, totalt 2014 2013

Miljöcertifiering, totalt antal1) 15 13

Gröna hyresavtal, nytecknad yta, % 86 52

Energiprestanda värme, kWh/kvm2) 60 64

Energiprestanda kyla, kWh/kvm 22  —

Energiprestanda el (köpt), kWh/kvm 45 —

Energiprestanda el (exkl HG-el) ca 27 —

Vattenanvändning, tusen kubikmeter 487 550

Vattenanvändning, liter/kvm 474 —

Koldioxidutsläpp (CO2-ekvivalenter), ton 3 500 4 300

Återvunnet avfall, ton 245 —

Avfall till deponi, ton 4 —

Avfall till förbränning, ton 1 099 —
 

1) Avser såväl avslutade projekt som pågående certifieringar
2) Graddagskorrigerad
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Sjukfrånvaro 2014 

Kvinnor Män

%

Män 60 %

Kvinnor 40 %

Könsfördelning chefsbefattningar 

Förvaltning 64 %

Projekt/Affärsutveckling 18 %

Ledning/Administration 18 %

Andel anställda inom respektive område

Fabege hade 136 (129) medarbetare vid slutet 2014. 
Av dessa arbetade 63 (63) procent inom förvaltningen, 
19 (19) procent inom affärsutveckling/projektutveckling 
och 18 (18)  procent inom administration/ledning. 
 Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal.
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På grund av det låga antalet individer sär redovisas 
inte personalomsättningen per kön eller åldersgrupp.

Samtliga anställda har sin anställning i Stockholm 
och omfattas av företagets kollektivavtal.
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Fabeges mål är att bibehålla en låg sjukfrånvaro med 
hjälp av löpande hälsoundersökningar och fortsatta 
 friskvårdssatsningar. Under året inträffade inga 
 allvarliga olyckor eller dödsfall på arbetsplatsen.
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Prestationsindex

Medarbetarnas kompetens och engagemang är 
avgörande för att bygga långsiktiga relationer 
med nöjda kunder. Regelbundet mäts personalens 
prestationsindex och målet är att Fabeges med-
arbe tare ska ha minst 15 procent högre resultat 
än branschgenomsnittet. Utfall 9 procent 2014.

Medarbetare
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Förklaringar 
Hänvisning www/GRI-index = fullständigt
GRI-index på Fabeges webbsida

  Helt redovisad

Om Fabeges hållbarhetsredovisning 2014

Detta är Fabeges fjärde hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer 
för frivillig redovisning av hållbarhetsinformation. Fabege redovisar 
sitt hållbarhetsarbete årligen och hållbarhetsredovisningen ingår i 
Fabeges årsredovisning för 2014 som avser verksamhetsåret 2014. 
Föregående årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning publi-
cerades i februari 2014. Inga större förändringar i omfattning, 
avgränsning eller mätmetoder har skett mellan de två redovisning-
arna. Fabege redovisar enligt tillämpningsnivå nivå B+, GRI version 
3.0. Informationen i hållbarhetsredovisningen har granskats av 
Deloitte, som bekräftar att den uppfyller GRIs informationskrav för 
tillämpningsnivå B+. För revisors rapport över översiktlig granskning 
av hållbarhetsredovisning, se sidan 100. Innehållet i hållbarhets-
redovisningen är valt med utgångpunkt i Fabeges mest väsentliga 
frågor givet verksamhet och dess påverkansförhållande på miljö 
och  samhälle. Fabeges hållbarhetsgrupp, med representanter från 

Standardinformation/indikator Hänvisning

1 Strategi och analys
1.1 Kommentar från vd 4–5, 43

1.2 Risker och möjligheter 38–41

2 Organisationen
2.1 Organisationens namn 62

2.2
Huvudsakliga varumärken, produkter  
och tjänster

6–7, 12–13, 
16–31

2.3 Organisationsstruktur 89–91

2.4 Huvudkontorets lokalisering Baksida omslag

2.5 Länder där organisationen är verksam Baksida omslag

2.6 Ägarstruktur och bolagsform 102–103

2.7 Marknader 14–15, 24–31

2.8 Bolagets storlek 2

2.9 Större förändringar under redovisningsperioden 60

2.10 Erhållna utmärkelser under räkenskapsåret 48

3 Redovisningsparametrar

Redovisningsprofil

3.1 Redovisningsperiod 60

3.2 Senaste redovisningen 60

3.3 Redovisningscykel 60

3.4 Kontaktperson för rapporten 113

Redovisningens omfattning och avgränsningar

3.5 Process för att definiera redovisningens innehåll 60

3.6 Redovisningens avgränsningar 60

3.7 Begränsningar av redovisningens omfattning 60

3.8 Redovisningsprinciper för samägda bolag 60, 74–76

Standardinformation/indikator Hänvisning

3.10
Förklaring till korrigeringar från tidigare  
rapporter 60

3.11

Väsentliga förändringar i omfattning, 
avgränsning eller mätmetoder jämfört  
med tidigare års redovisningar 60

Granskning

3.12
Tabell över var samtliga delar av GRI  
går att hitta 60–61

3.13 Policy och praxis för extern granskning 60

4 Styrning, åtaganden och engagemang

Styrning

4.1 Styrningsstruktur 89–97

4.2 Styrelseordförandens roll 96–97

4.3
Oberoende eller icke-verkställande  
styrelseledamöter 96–97

4.4 Möjligheter att lämna förslag etc till styrelsen 90

4.8 Internt framtagna policyer och riktlinjer 44–45

4.12 Externa deklarationer, principer och initiativ 48, 51

4.13 Medlemskap i organisationer 48

Intressentengagemang

4.14 Intressentgrupper 46

4.15 Identifiering och urval av intressenter 46

4.16 Tillvägagångssätt för intressentdialog 46

4.17
Viktiga frågor som har lyfts vid intressent dialog 
och organisationens hantering av dessa 46

  Delvis redovisad

olika delar av organisationen, har identifierat de väsentliga 
 frågorna. I tillägg har hänsyn tagits till vad som framkommit under 
årets  intressentdialog. Fabeges avsikt är att hållbarhetsredovis-
ningen  tillsammans med årsredovisningen för 2014 ska möta 
intressent ernas informationsbehov och ge en fullständig bild av 
Fabeges ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete och resultat. 
 Informationen i redovisningen omfattar hela Fabegekoncernen. 
Däremot ligger intressebolag utanför rapportens gränser. Denna 
tabell  inkluderar den standardinformation som är obligatorisk för 
 tillämpningsnivå B+, ytterligare standardinformation som Fabege 
har valt att redovisa och de tilläggsindikatorer samt indikatorer från 
 branschtillägget för Bygg- och fastighetsbranschen (CRESS) som 
Fabege redovisar. Hållbarhetsredovisningen omfattar sidan 11 
samt sidorna 42–61.
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Standardinformation/indikator Hänvisning

INDIKATORER

Ekonomiska indikatorer
EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde 68

EC2 Finansiell påverkan av klimatförändringen 41

EC3
Omfattningen av organisationens  
förmåns bestämda åtaganden 80–81, 86

EC8
Investeringar i infrastruktur och tjänster  
för allmänhetens nytta 3, 46,51

Miljöindikatorer

EN4
Indirekt energianvändning per primär  
energikälla 50, 58

EN5
Minskad energianvändning genom sparande 
och effektivitetsförbättringar

11, 43–44, 50, 
58

EN6

Initiativ för att tillhandahålla produkter och 
tjänster som är energieffektiva eller baserade 
på förnyelsebar energi

11, 43–44, 50, 
58

EN7
Initiativ för att minska indirekt energi-
användning samt uppnådd reducering

11, 43–44, 50, 
58

EN8 Total vattenförbrukning per källa 58

Utsläpp och avfall

EN16
Totala direkta och indirekta utsläpp av  
växthusgaser, i vikt 58

EN18
Initiativ för att minska utsläppen av 
 växthusgaser, samt uppnådd minskning

11, 43–44,  
50, 58

EN22
Total mängd avfallsvikt, per typ och  
hanteringsmetod 51, 58

Produkter och tjänster

EN26
Åtgärder för att minska miljöpåverkan från 
produkter och tjänster (och resultat därav) 11, 46, 52–58

Övrigt

EN28

Betydande böter eller icke-monetära 
 sanktioner till följd av brott mot miljölag-
stiftning och bestämmelser 41

EN29 Väsentlig miljöpåverkan från transporter 51

Sociala indikatorer

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor

LA1
Total personalstyrka, uppdelad på  
anställningsform och region 59

LA2
Totalt antal anställda och personalomsättning, 
per åldersgrupp, kön och region 59

Relation mellan anställda och ledning

LA4
Andel av personalstyrkan som omfattas  
av kollektivavtal 59

LA5

Minsta varseltid angående förändringar  
i verksamheten och huruvida detta är  
specificerat i kollektivavtal 45

Hälsa och säkerhet

LA6

Andel av personalstyrkan som är represente-
rade i formella kommittéer för hälsa och 
säkerhet 54

LA7

Skador, arbetsrelaterade sjukdomar, 
 för lorade arbetsdagar, frånvaro samt 
 arbets relaterade dödsolyckor 53–54, 59

Standardinformation/indikator Hänvisning

Utbildning

LA12
Andel anställda som får regelbunden utvärde-
ring av sin prestation och karriärutveckling 53–54

Mångfald och lika möjligheter

LA13
Medarbetare, styrelse och ledningssamman-
sättning, nedbruten på mångfaldsindikatorer

53–54,  
59, 80–81, 
95–97

Mänskliga rättigheter

HR2

Procent av betydande leverantörer och 
 underleverantörer som har granskats 
 avseende hur mänskliga rättigheter hanteras 
samt vidtagna åtgärder 11, 43, 47, 56

Icke-diskriminering

HR4
Antal fall av diskriminering samt vidtagna 
åtgärder 45

Korruption

SO3
Andel anställda utbildade i policyer och  
rutiner mot korruption 45

SO4 Vidtagna åtgärder på grund av korruption 45

Konkurrenshämmande aktiviteter 

SO7
Juridiska åtgärder mot organisationen till följd 
av konkurrenshämmande aktiviteter 56

Efterlevnad

SO8

Belopp för betydande böter och antal icke-
monetära sanktioner mot organisationen för 
brott mot lagar och bestämmelser 63

Kunders hälsa och säkerhet

PR1

Faser i livscykeln då produkters och tjänsters 
påverkan på hälsa och säkerhet ska utvärde-
ras i förbättringssyfte, och andelen produkt- 
och tjänstekategorier som utvärderats 41, 50–54, 56

Märkning av produkter och tjänster

PR3

Typ av produkt- och tjänsteinformation som 
krävs enligt rutinerna samt andel av produkter 
och tjänster som berörs 20, 50–54, 58

Produktutveckling

PR5
Rutiner kundnöjdhet, resultat från  
undersökningar

2, 9, 11, 18, 46, 
48

CRESS

CRE 8

Typ av och antal hållbarhets/miljöcerti-
fieringar, märkningar eller processer som 
 tillämpas för genomförande av projekt eller 
uppförande av fastigheter/anläggningar 11, 50–51
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