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250 000
personer går till jobbet i våra 

lokaler varje dag. 



We work close to our 
customers in 17 Swedish 

cities 
as well as

Copenhagen and Helsinki



+

Castellums agenda för
den hållbara staden
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1. Klimatomställning och klimatrisk

2. Cirkulär ekonomi och materialflöde

3. Självförsörjning och energilagring

4. Hälsa och välbefinnande i byggnader

Hållbarhets-
trender



Klimatutmaningen i bygg- och fastighetsbranschen

• Klimatrisken är det absolut största hotet mot företag och ekonomin. 1

• Byggnader och utveckling av byggnader står för 39 % av världens koldioxidutsläpp. 2

• I Sverige står utveckling av byggnader, d.v.s. nyproduktion och renovering, för 60 % av 
de totala utsläppen från bygg- och fastighetsbranschen. 3

• Rejäl minskning av växthusgasutsläpp krävs för att hålla den globala uppvärmningen
under 2 grader. Helst under 1,5 grader enligt Paris-avtalet. 

1 World Economic Forum’s globala riskrapport
2 Global Status Report 2017. www.globalabc.org
3 Boverket 2019. ”Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn”

http://www.globalabc.org/


Vår resa mot noll

Castellum har som ett av de första 
fastighetsbolagen i världen antagit konkreta 
färdplaner med tydliga etappmål och åtgärder 
för att nå fram till noll koldioxidutsläpp senast 
år 2030.
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Klimatförändringarna anses vara en topprisk
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Undersökning av Pew 
Research Center, 2018

• 67 % anser att klimatförändringarna
är den största risken (jämfört med 
56 % 2013

• Rädslan för cyber-attacker och USA 
inflytande ökar

• 26 nationer, 27 000 individer
intervjuades
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Globala riskkartan 2020 enligt World Economic Forum

Vilken är den största
påverkan och sannolikheten
gällande globala risker?

• World Economic Forum Global Risk 
Perception Survey 2019-2020

• Baserat på intervjuer med 1 000 
beslutsfattare från offentlig-, 
privatverksamhet, akademi och
civilsamhället.
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Global koldioxidbudget

• Den 1 januari 2018 hade världen
en global koldioxidbudget om 
totalt 420 gt CO2

• Med den här budgeten hade 
världen en 67 % chans att
hållas under 1,5 graders 
uppvärmning

• Vi släpper ut ca 42 gt CO2
per år

• Därmed återstår ca 7 år med 
nuvarande utsläppstakt



Globala utsläpp
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Cumulative CO₂ emissions by world region
Cumulative carbon dioxide (CO₂) emissions by region from the year 1751 onwards. Emissions are based on
territorial emissions (production-based) and do not account for emissions embedded in trade.

1751 1800 1850 1900 1950 2017
%0

%20

%40

%60

%80

%100
Asia and Pacific
(other)

China

India
Africa
Middle East
Americas (other)

United States

Europe (other)

EU-28

Source: OWID based on CDIAC & the Global Carbon Project (2018) OurWorldInData.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions • CC BY



Kan vi 
vända 
detta?
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Kapitalet börjar ställa om och 
det går fort …
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Klimatscenarion enligt TCFD
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Kan vi bygga 
klimatneutralt?
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• Gå från linjärt cirkulärt
• Minska volymen material, ex betong och glas
• Växla material, t.ex. mer trä, återvunnet stål
• I förlängningen skapa plusvärden

Kan vi bygga 
klimatneutralt?
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