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VD har ordet
Nicklas Arfvidsson, VD

»Ett uppdrag som utmanar«

Att verkligen förstå och att i det dagliga arbetet ta hän-
syn till, driva på och utveckla hållbarhetsfrågorna så att 
vår verksamhet bidrar till att uppfylla vår vision att skapa 
»Hållbara campus med internationell attraktionskraft« 
är en drivkraft för våra medarbetare på Chalmersfastig-
heter och en fantastisk grund att bygga vidare ifrån men 
vi ska bli bättre…

Vi har de bästa förutsättningar att lyckas, bland  annat 
genom att i samverkan med Chalmers få tillgång till forsk-
ning i världsklass, kunskap som vi ska använda i vårt 
hållbarhetsarbete som fastighetsbolag. Men vi ska bli 
bättre på att initiera och ta tillvara på dessa möjlig heter!

Vi deltar idag i en rad samverkansprojekt tillsam-
mans med Chalmers och andra intressenter till exempel 
FED-projektet, ElectriCity och Brf Viva Positive Foot-
print Housing. Att samverka med andra gör att vi når 
längre men även här ska vi bli bättre.

Utvecklingen av campusmiljöerna är för oss central. 
Det gäller lokaler, mötesplatser, lärmiljöer men även ser-
vice, hyresgästsammansättning och rekreationsområden. 
Tillsammans med bland annat Akademiska Hus driver vi 
utvecklingen av utemiljön kring Sven Hultins plats i södra  
Johanneberg, en plats med stor potential som framtida 
mötesplats. För att utforma ett levande hållbart campus 
har vi engagerat aktörer i närområdet såsom  hyresgäster,  
omkringboende, forskare från Arkitektur, studenter m.fl. 
för att fånga idéer, synpunkter, behov och önskemål. 
 Målet är att skapa en ny entréplats till Chalmers, som 
upplevs som en attraktiv, tilltalande och säker plats där 

de gående och cyklandes kan samsas med övriga trafik-
slag. Vi kan genom det i år genomförda projektet av 
 parken vid Vera Sandbergs allé se vilket positivt bidrag 
satsningar av detta slag ger.

Under året har vi också påbörjat ett systematisk och 
strukturerat arbetet med att ta fram såväl campusplaner 
som fastighetsutvecklingsplaner. Det arbetssättet behövs 
för att kunna skapa »Hållbara campus med internationell 
attraktionskraft«.

Som fastighetsbolag står energianvändningen för en 
stor del av vår miljöpåverkan och det är därför positivt att 
vi i år tagit beslut om en större solcellssatsning i sam arbete 
med Chalmers och Akademiska Hus. Vi har  också tagit 
oss en bra bit på vägen i att skapa oss den verktygslåda vi 
behöver för att nå våra energimål till 2030. En verktygs-
låda som innehåller hela spektret från stort till smått, 
från Total projekt till löpande finjusteringar. 

Årligen genomför vi en stor mängd ombyggnationer  
i våra hus och vi ligger långt fram i vår kravställning  
mot leverantörer och entreprenörer. Dock finns även här 
 potential till förbättring, varför vi under 2017  utvecklat 
en egen App för återbruk av byggnadsmaterial samt del-
tagit i utvecklingsprojekt för återbruk vid renovering 
 tillsammans med IVL.

Som bolag har vi sedan 2007 varit ISO certifierade och 
vi har arbetat med hållbarhet längre än så. I hållbarhets-
rapporten redogör vi för det arbete vi redan gör och som 
jag är stolt över men också det arbete som ligger framför 
oss och där vi som bolag kommer att bli bättre.
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Detta är Chalmersfastigheter

Vår verksamhet 

Chalmersfastigheter är Chalmers eget fastighetsbolag. 
Vår primära uppgift är att försörja Chalmers med lokaler 
och att hyra in fastigheter och lokaler från andra fastig-
hetsägare till Chalmers verksamhet. Vi erbjuder också 
lokaler till företag och organisationer som ger mervärde  
för Chalmers och som drar nytta av att sitta nära hög-
skolan på campus. Chalmers verksamhet är samlad i 
campusmiljöer på Lindholmen och Johanneberg samt 
verksamhet vid Onsala Rymdobservatorium på Råö. 
 Vidare består vår verksamhet av att verka för student-
bostäder på campus samt att tillhandahålla infrastruk-
tur, tjänster och nyttigheter knutna till Chalmers strate-
giska lokalförsörjning. 

Våra fastigheter består till största delen av utbild-
nings-, kontors-, och laboratorielokaler. Chalmers är 
vår största kund och svarar för ca 85 procent av lokal-
uthyrningen. Våra övriga kunder och hyresgäster är 
 Göteborgs universitet, företag och organisationer som 
 representerar ett brett område av produkter och tjänster.

Vår organisation

Vi har kontor i Göteborg där Chalmers är verksam och 
har två av sina tre campus. Vi är organiserade i geografiska  
kundteam där kundansvarig tillsammans med fastig hets- 
ansvarig har ett tydligt resultatansvar och arbetar för att  
möta våra kunders behov. Kundteamen arbetar i ett  
antal huvudprocesser som är organiserade i enheterna   
Strategisk fastighetsutveckling och projektledning,   
Affär och Hållbarhet, Fastighetsförvaltning, Drift,  
samt  Verksamhetsstöd.

Enheten Strategisk fastighetsutveckling och projekt-
ledning driver utvecklingen av campus tillsammans med 
Chalmers och ansvarar för genomförandet av alla ny-, 
till-, och ombyggnadsprojekt. Enheten Affär och Håll-
barhet  ansvarar för all in- och uthyrning samt företagets 
strategiska hållbarhetsarbete. Enheten Fastighetsför-
valtning ansvarar för campus övergripande förvaltnings-
frågor, underhåll samt energiarbetet, och samordnar 
även den operativa verksamheten i inhyrda fastigheter. 
 Enheten Drift ansvarar för den dagliga driften av våra 
egna fastigheter. All drift i egna fastigheter sker med egen 
personal, vilket innebär att vi snabbt finns tillgängliga för 
att möta våra kunders förväntningar och krav. Enheten 
Verksamhetsstöd ansvarar för ekonomi och  finans, IT, 
kvalitets- och miljöledningssystem samt HR. 

2017 var vi i medeltal 33 tillsvidareanställda i Chalmers-
fastigheter. 

Ansvar och styrning för hållbarhet 

Det är Chalmersfastigheters Vd som bär det övergripan-
de ansvaret för att styra den dagliga verksamheten. Vd 
rapporterar direkt till Chalmersfastigheters styrelse som 
också fastställer företagets policys inom hållbarhetsom-
rådet. Vidare är det Chalmersfastigheters styrelse som 
fastställer Hållbarhetshetsrapporten och som ytterst är 
ansvarig för hållbarhetsarbetet.

Hållbarhetsarbetet rapporteras och följs upp i styrel-
sen och i ledningsgruppen genom föredragningar av 
hållbarhetschefen samt ansvariga för miljö, energi, HR, 
kommunikation och ekonomi. För att säkerställa att 
hållbarhets arbetet blir en naturlig del i den operativa 
verksamheten har Chalmersfastigheter ett hållbarhets-
team med bred representation från verksamheten som 
arbetar tvärfunktionellt med företagets prioriterade 
 hållbarhetsfrågor och andra hållbarhetsaktiviteter. 
Vårt ledningssystem är sedan 2007 certifierat enligt 
miljöstandard ISO 14001. År 2016 övergick vi till ISO  
14001:2015. I samband med de kontinuerliga  interna  
och externa revisionerna av miljöledningssystemet  
ISO 14001 utvärderas våra policys efterlevnad.   
Samtliga  policys ses över årligen och fastställs där- 
efter av  styrelsen.

Ägarinformation

Chalmersfastigheter AB (organisationsnummer  
556487-9764) ägs av Stiftelsen Chalmers tekniska hög-
skola. Chalmersfastigheter grundades 1999 som en 
 resurs och strategiskt verktyg inom fastighetsområdet för 
 Chalmers. Koncernen består av Chalmersfastig heter AB 
med dotterbolag AB Chalmersska huset och intresse-
företagen  Johanneberg Campusbo AB samt  Johanneberg 
Campusbo KB.
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Hållbarhetsrapport 2017
Detta är vår första hållbarhetsrapport upprättad enligt 
årsredo visningslagen. Årsredovisningen  inklusive håll
barhetsrapporten avser verksamhetsåret 2017 och 
 omfattar perioden 1 januari – 31 december 2017. 

Hållbarhetsrapporten är framtagen utifrån GRI Stan
dard: Core option. Vår hållbarhetsrapport omfattar endast 
Chalmers fastigheters verksamhet, samt energi användning 
och avfallsmängder från inhyrda loka ler. Inga andra verk
samheter, dotterbolag, enheter eller  intressebolag ingår  
i rapporteringen. 

Hållbarhetsrapporten har varit föremål för granskning 
av bolagets revisor, PwC. Granskningen är begränsad och 
omfattar inte en verifiering av informationen eller tillämp
ningen av de riktlinjer som bolaget använder för upprät
tande av hållbarhetsrapporten. GRIs informationskrav har 
inte varit föremål för granskning. PwC:s yttrande avseende 
hållbarhet srapporten inkluderas på sidan 31.

Innehållet i hållbarhetsrapporten är utformat med 
 utgångspunkt från våra mest väsentliga frågor givet vår 
verksamhet och påverkan på miljö, människa och sam
hälle och utifrån våra intressenters förväntningar på vårt 
håll barhetsarbete samt kraven på rapportering enligt 
 årsredovisningslagen.

Föregående årsredovisning som publicerades  februari 
2017 inkluderade endast en kortfattad summering av vårt 
hållbarhetsarbete. Nästa hållbarhetsrapport publiceras  
i februari 2019.

 ● I årets kundundersökningar blev resultaten för hur   
nöjda våra kunder är med campusmiljöer nas attraktivi
tet 64 (Nöjd Kund Index) och 69 ( Campus Index).

 ● Vi har skapat en ny mötesplats och utemiljö i Vasa 
  om  rådet och genomfört en mindre tävling för arkitektur 
 studenter för att designa och skapa en ny mötesplats 
utanför Fysikhuset. 

 ● Resultaten för hur nöjda våra kunder är med vårt 
 hållbarhetsarbete blev 68 (Nöjd Kund  Index) och  
69 (Campus Index).

 ● Vi samverkar i ett flertal hållbarhets, utvecklings  
och innovationsprojekt inklusive FED − Fossilfree 
 Energy Districts.

 ● Vi har minskat vår energianvändning med 1,5 % i 
 förhållande till 2016 års användning och genom fört  
ett större energibesparingsprojekt som beräknas 
 generera en beräknad minskning på ca 565 MWh 
 under 2018. Mot basåret 2015 har vi däremot en 
 ökning på 3,2 %.

 ● Vi har tagit beslut om en solcellssatsning på totalt ca 
400 kW motsvarande en solcellsyta på ca 2400 m2, 
som kommer genomföras 2017 – 2019.

 ● Vi har sjösatt en intern  hållbarhetstävling som har 
 resulterat i ca 50 konkreta  hållbarhetsaktiviteter.

 ● Vi har utvecklat en App och nya rutiner för återbruk  
av byggnadsmaterial från våra ombyggnationer.

 ● Liksom tidigare år har vi haft en hållbarhetsdag  
för våra medarbetare med fokus på hållbarhet  
i vardagen.

Hållbarhetsåret 2017 i korthet

6 C H A L M E R S FA S T I G H E T E R S H Å L L B A R H E T S R A P P O R T 2 017

DE T TA ÄR CHA LM ERSFAST I GHE TER



7C H A L M E R S FA S T I G H E T E R S H Å L L B A R H E T S R A P P O R T 2 017

EN M Å LB I LD FÖR CHA LM ERSNY T TA

En målbild för Chalmersnytta

Vision och affärsidé

På Chalmersfastigheter arbetar vi efter visionen 
 »Hållbara campus med internationell attraktionskraft«. 

Med den definierar vi vårt primära fokus – att utveckla  
hållbara, innovativa campusmiljöer och mötesplatser som  
bidrar till att höja Chalmers konkurrenskraft och som 
 skapar så bra förutsättningar som möjligt för  Chalmers. 
Med visionen vill vi inte bara möta vårt  gemensamma be-
hov av ekologisk, social och ekonomisk  hållbarhet utan  
vi vill också stödja Chalmers i deras  vision » Chalmers  

för en hållbar framtid« och i deras uppdrag som  inter na- 
tionell förebild för att skapa och sprida kunskap, kom-
petens och lösningar som alla har nytta av.  Utifrån vårt 
uppdrag gör vi på Chalmersfastigheter det vi är bra 
på; äga, vårda och utveckla miljöer, så Chalmers i sin 
tur kan fokusera på sin kärnverksamhet; utbildning 
och forskning och – i förlängning – nå sina mål som ett 
 internationellt ledande tekniskt universitet. 

VISION
Hållbara campus
med internationell

attraktionskraft

AFFÄRSIDÉ
Chalmersfastigheter 

äger, vårdar och 
bidrar till att utveckla 
miljöer som skapar 

Chalmersnytta

UTVECKLA AKTIVT 
FÖRVALTA

CHALMERSNYTTA
Ekonomisk nytta

Fastighetsexpertis inom koncernen

Skapa och tillhandahålla attraktiva lokaler, 
fastigheter och campus

KUND

MEDARBETARE

HÅLLBARHET

Affärsmodell

Vår vision och vår allra viktigaste drivkraft är den  nytta 
vi skapar för Chalmers och våra kunder som har oss som  
sin hyresvärd. Chalmersnyttan skapar vi ytterst  genom 
att utveckla och förvalta våra fastigheter i en kund fokuse-
rad, effektiv organisation som skapar ekonomisk nytta 
och långsiktiga värden för vår ägare och som  möter våra 
kunders efterfrågan på attraktiva lokaler, fastig heter och 
campus.

Vår affärsmodell bygger på två samverkande nyckel-
aktiviteter; att fastigheterna utvecklas och aktivt förval-
tas så både fastigheter och campusmiljöer är hållbara 
över tid och håller hög kvalitet.

Grundförutsättningen i affärsmodellen är hållbarhet, 
sunda affärer och en hyres-och värdeutveckling som ger 
en förutsägbar hyressättning för Chalmers och en lång-
siktig god avkastning till vår ägare i enlighet med vårt 
ägardirektiv och våra strategiska mål.

Våra fastigheter är samlade i Chalmers campus miljö  - 
er på Johanneberg och Lindholmen som är attraktiva   
lägen med en bra, konstant lokalefterfrågan. Totalt 
äger och förvaltar vi ca 30 byggnader med sammanlagt 
172 000 kvm uthyrningsbar lokalyta och samtidigt hyr 
vi in ca 125 000kvm från andra fastighetsägare, primärt 
 Akademiska Hus, för att klara Chalmers lokalförsörjning.

Forts. nästa sida
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Kund 

Vi utgår ifrån våra kunders behov och sätter kunden  
i centrum. Våra kunder inkluderar avtalspartners och 
 hyresgäster och alla som brukar och nyttjar lokalerna, 
fastigheterna och campus. Sammanlagt har Chalmers 
ca 3 000 anställda samt ca 11 000 studenter som vi till-
sammans med andra fastighetsägare på campus tar hand 
om varje dag. 

Medarbetare

Det är genom våra medarbetares engagemang och kom-
petens som vi skapar Chalmers nyttan och mer värdet för 
våra kunder. För att utveckla och skapa internationellt 
konkurrenskraftiga campus- och kunskapsmiljöer har  
vi kompetens inom projekt, campusutveckling och läro-
miljöer. Inom fastighetsförvaltningen har vi kompetens 
inom avtal, energi och underhåll samt en driftorganisation 
med hög teknisk kompetens som driftar campus och dess
ibland komplexa lokaler och fastigheter.
 

Hållbarhet

Hållbarhet är en grundförutsättning för vår  v erksamhet 
och allt vi gör har en tydlig riktning; att skapa  hållbara 
campus som bidrar till att förverkliga Chalmers vision 
om en hållbar framtid. Det är ett uppdrag som  utmanar 
och som vi vill leva upp till. Därför har vi  konkretiserat 
vad vi  menar med hållbara campus i ett övergripande 
hållbarhetsåtagande som även kopplar till de 17 globala 
målen för hållbar utveckling:

 ● Främja välmående
 ● Minska klimatpåverkan
 ● Öka resurseffektiviteten
 ● Visa goda exempel

Som vägledning för vårt hållbarhetsarbete finns även vår 
hållbarhetspolicy som fungerar som en gemensam spel-
plan för oss själva, våra kunder och leverantörer.  Policyn 
innebär övergripande att alla beslut vi tar grundas och 

balanseras med hänsyn tagen till hållbarhet, att vi med-
verkar i Chalmers forskning och utbildning kring hållbar 
utveckling samt skapar förutsättningar för våra kunder 
och leverantörer att agera hållbart.

Utveckla 

Utveckla innebär att vi förändrar och anpassar fastig-
he t er nas användning till våra kunders behov och önske-
mål samt utvecklar vårt fastighetsbestånd eller byggrätter. 
 Arbetet omfattar även strategiska förvärv i prioriterade  
områden eller avyttring av ickestrategiska fastigheter 
 utifrån företagets och Chalmers gemensamma strategi. 
 Genom att förädla befintliga byggnader, driva detalj plane-
processer, nybyggnation och en hållbar campusutveckling 
utvecklar vi fastigheternas och campusmiljöernas poten- 
tial och skapar nya värden för bolaget, vår ägare, Chalmers 
och för vår omgivning.

Aktivt förvalta

Aktiv förvaltning innebär att vi möter kundernas behov 
i vardagen och upprätthåller en hög kvalitet och service 
på fastigheter, lokaler och campus. Det omfattar också 
ett aktivt arbete med energi- och klimatanpassning så att 
våra fastigheter och lokaler har ett gott inomhusklimat 
och en minskad energianvändning och driftkostnad. 

Vi har täta kund- och brukarmöten,  omförhandlar 
hyres avtal i dialog med våra kunder och möjliggör hyres-
gästanpassningar och nya samverkansformer utifrån våra 
kunders behov. I hanteringen och förvaltningen av in-
hyrda lokaler upprätthåller vi ett nära samarbete med 
Akademiska Hus och övriga externa fastighetsägare 
för att skapa en stabil lokalförsörjning och fördelar för 
 Chalmers verksamheter. 

Det är genom en aktiv förvaltning och god  kundvård 
vi skapar en långsiktig hållbar fastighets- och hyres-
utveckling, ökar kundnöjdheten och lägger grunden för 
en positiv värdeutveckling som gynnar Chalmers.
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Figur 1 Affärsmodell
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Hållbarhetsåtagande

FRÄMJA VÄLMÅENDE

Vi verkar för en levande campus och närmiljö med 
öppna, tillgängliga mötesplatser och rum som möjlig
gör  sociala och  kreativa möten. Vi utformar  gröna miljö
er som gynnar eko system tjänster och främjar välmåen
de. Vi vill att alla på campus ska uppleva att miljö erna vi 
arbetar, studerar och vistas i ger trygghet, arbets glädje 
och möjlighet till en hållbar vardag.

MINSKA KLIMATPÅVERKAN

Vi är med i omställningen till en hållbar framtid och 
 begränsar vår miljö och klimatpåverkan. För att  
lyckas, energieffektiviserar och miljöanpassar vi våra 
byggnader och samverkar för  förnybar energi, infra
struktur och hållbar mobilitet som minskar utsläpp  
till luft.

ÖKA RESURSEFFEKTIVITETEN 

Vi utgår ifrån ett kretsloppstänkande och använder 
de resurser vi redan har så effektivt som möjligt. Våra 
byggnader och lokaler är flexibla, samutnyttjas och kan 
enkelt anpassas till fram tida krav. Investeringar görs 
ansvarsfullt och utifrån ett livscykel perspektiv.

VISA GODA EXEMPEL

Vi visar upp framtidens hållbara lösningar som det 
 utbildas och forskas i på Chalmers och andra goda och 
relevanta  exempel inom hållbarhet. Vi sam arbetar med 
våra intressenter och  leverantörer för att campusmiljö
erna kan fungera som en  inspirationskälla för vår om
givning och alla på campus.
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Strategisk inriktning

Vår strategiplan som sträcker sig till 2021 har fyra fokus-
områden för kund, fastigheter och campus: 

 ● INSIKT som handlar om att förstå och kunna kundens 
verksamhet så vi kan tillhandahålla de miljöer som 
 behövs. 

 ● SAMVERKAN som handlar om att samverka med  parter  
som möjliggör satsningar inom hållbarhet, entreprenör-
skap, innovation och campusutveckling.

 ● HELHET som handlar om att utveckla mark och bygg-
nader på ett sätt som skapar långsiktiga campus- och 
fastighetsvärden. 

 ● INNOVATION som handlar om att använda campus-
miljöerna som testbädd för nya tekniker, innovationer 
och hållbara affärsmodeller. 

Därutöver har vi fokusområden som handlar om att 
 utveckla vår verksamhet med ett hållbarhetsarbete  
som  genomsyrar vardagen, medarbetare som trivs i en 
tydlig organisation, långsiktig lönsamhet och effektiv 
kommunikation. 

För samtliga fokusområden finns långsiktiga mål och 
nyckeltal som tillsammans med vårt hållbarhetsåtagan- 
de ger oss verktyg för att uppnå vår vision och våra mål. 

Varje år tar styrelsen ställning till vår strategiska  
inriktning och långsiktiga mål (rullande 5-års plan)  
och beslutar om ny affärsplan. I det arbetet beaktas 
våra övergripande verksamhetsrisker, långsiktiga mål 
och övergripande hållbarhetsåtagande med identifiera-
de hållbarhetsfrågor. 

Figur 2 Strategisk inriktning 

INSIKT
Nära involvering 

och förståelse för att 
tillhandahålla miljöer 
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Figur 3 Riskbedömning 

Risker och hur vi hanterar dem

En förutsättning för att skapa värde för våra ägare är vår 
förmåga att hantera möjligheter och risker. Det omfattar 
hantering av de möjligheter och risker som vi som bolag 
exponeras för men även möjligheter och risker som vår 
verksamhet påverkar eller skapar. Under året har vi sett 
över och vidareutvecklat vår riskinventering och riskbe-
dömning för att säkerställa att samtliga väsentliga risker 
inkluderas och hanteras. De verksamhetsrisker som rör 
hållbarhet och lagkrav enligt årsredovisningslagen redo-
visas och beskrivs nedan. Riskerna är indelade i finan-
siella, strategiska, legala och operativa risker. 

Finansiella risker avser exponering för marknads- 
och ekonomiska risker som påverkar vårt resultat och 
lönsam het. Legala risker omfattar kunskap och hante-
ring av lagar och regler som gäller vår verksamhet. 

 Strategiska risker avser externa faktorer vars konsekvens 
vi inte kan kontrollera men vi kan begränsa genom han-
tering. Operativa risker avser verksamhetsnära risker 
hos medarbetare och i förvaltningen, utvecklingen och 
driften av  lokaler, fastigheter och campus.

Riskbedömningen görs utifrån sannolikhet för inträffan-
de, dess möjliga konsekvens samt förmågan att  hantera 
risken. De risker som vi ska hantera återfinns i de röda 
och gula rutorna i figur 3.  

Riskerna i de gröna rutorna har ett något lägre sam-
lat riskvärde och är risker vi  enligt riskbedömningen 
ska  bevaka.
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Risker avseende hållbarhet Hantering och styrning Läshänvisning
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Resultat och lönsamhet
Risk för försämrat resultat och lönsamhet till 
följd av brist på intern styrning och uppföljning 
eller felaktiga investeringar. 

Intern ekonomisk kompetens och uppföljning månads vis 
och vid tertialbokslut. LCC kalkyler vid investeringar  
i energiåtgärder tillämpas.

27
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Korruption
Risk för oegentligheter och lagbrott till följd  
av  bristande affärsetik och kunskap om mutor.

Alla nyanställda får information och undertecknar en 
medarbetarbekräftelse. Tydlig attest- och delegations-
ordning. Riktlinjer mot svart arbetskraft och för repre-
sentation och gåvor samt externa kontakter tillämpas.

22

Socialt ansvar i leverantörsled
Risk för brott mot mänskliga rättigheter och 
 sociala förhållanden till följd av bristande krav-
ställning och kontroll i leverantörsupphandling.

Ramavtal och krav vid upphandling av leverantörer. 
Chalmersfastigheters inköps- och upphandlings policy 
 tillämpas.

23

Mänskliga rättigheter 
Risk för brott mot mänskliga rättigheter till
följd av diskriminering av medarbetarna, 
 kunder, brukare och leverantörer.

Arbetsmiljö- och jämlikhetspolicy som anger att alla  
ska behandlas lika tillämpas.

21
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Samhällsrelationer
Risk för försening och fördröjning i utveck-
lingsprojekt till följd av dålig samverkan med 
samhällsaktörer och resursbrist inom  staden.

Intressentdialog, campusplan och aktivt del tagande  
i relevanta  externa nätverk.

19

Campusmiljöernas attraktionskraft
Risk för minskad campusattraktivitet och 
 förtroende för bolaget till följd av brist på  
de läro- och innovationsmiljöer som kund  
efterfrågar.

Regelbunden omvärldsanalys, intressentanalys  
och benchmark av relevanta universitet.  Uppföljning  
genom kund- och studentenkäter (Nöjd Kund Index  
och Campus Index).

17

Extremväder och klimatförändringar 
Risk för negativ påverkan på fastigheter och   
kundens verksamhet till följd av extremväder  
och klimat förändringar.

Hanteras genom detaljplanering och campusutveckling. 24–25
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Medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa
Risk för dödsfall, försämrad arbetsmiljö,  
fysisk och/eller psykisk ohälsa hos med-
arbetare till följd av bristande systematiskt 
arbetsmiljö arbete.

Hanteras med hjälp av HR-funktion, med arbetarsamtal 
med uppföljningssamtal och före byggande friskvårds-
arbete. Följande  policys tillämpas: Arbetsmiljö- och 
jämlikhetspolicy, Ledarskapspolicy, Lönepolitiks-, och 
föräldrapolicy, Friskvårds-, alkohol-och drogpolicy, 
 Riktlinjer för E-post hantering. 

20

Miljöpåverkan egen verksamhet
Risk för negativ påverkan och skador på  miljön, 
 människors hälsa och det omgivande samhäl-
let till följd av oavsiktliga händelser eller dålig 
plane ring,  genomförande och uppföljning vid 
förvaltning,  nybyggnation och utveckling.

Som övergripande vägledning för hållbarhets- och  
miljö arbetet finns Chalmersfastigheters hållbarhets-
policy. Riskidentifiering och hantering av bolagets miljö-
på verkan görs inom ledningssystemet ISO 14001:2015. 
För ny- och ombyggnation finns Chalmersfastigheters 
Miljöplan. För transporter finns Chalmersfastigheters 
 resepolicy. 

24–26

Miljöpåverkan i leverantörsled och  
hos kund
Risk för kunders eller leverantörers påverkan 
på miljön och det omgivande samhället till följd 
av brist i sam arbete och kravställning i hyres-
avtal och upphandling. 

Samarbete med Chalmers Miljöavdelning och kunskap 
om kundernas miljöpåverkan genom driftsmöten med 
brukare. Samverkan med Akademiska Hus vad gäller 
miljöpåverkan från inhyrda lokaler. För inköp tillämpas 
Chalmersfastigheters inköps- och upphandlingspolicy, 
kravställning tillämpas vid upphandling och ramleveran-
törer  granskas. I hyresavtal tillämpas Grön Bilaga. 

23
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Väsentlighetsanalys 

Våra väsentliga hållbarhetsfrågor bygger på dels risk-
bedömningen och dels på den intressentanalys som vi 
 genomförde 2016 för att förstå våra intressenters förvänt-
ningar på vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. På sida 28 
finns en sammanställning över intressentanalysen med 
nyckelintressenter samt vår uppfattning om vilka deras 
viktigaste hållbarhetsfrågor är.

Utifrån de risker som rör relevanta  hållbarhetsfrågor 
samt de krav och förväntningar som framkom vid in- 
tressentanalysen har vi genomfört en väsentlighetsanalys 
och gjort en bedömning av faktisk påverkan för att iden-
tifiera våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Väsentlig-
hetsanalysen tar också hänsyn till våra betydande miljö-
aspekter som vi årligen följer upp och hanterar genom 
vårt miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO  

14001:2015. Bilden nedan redovisar de hållbarhets-
frågor vi bedömer som väsentliga för oss och för våra 
 intres senter. 

Frågorna i fältet överst till höger »Fokusera och 
 Rapportera« utgör våra väsentliga hållbarhetsfrågor 
som vi fokuserar på och rapporterar i hållbarhetsrap-
porten med upplysning, mål och utfall. Frågorna  under 
» Uppfylla och Informera« är frågor som vi verkar för  
att uppfylla. Frågorna under »Övervaka och informera«  
är frågor som vi övervakar och har under uppsikt för att 
identifiera prestanda. Båda dessa ingår i hållbarhets-
rapporten med kortare beskrivningar. Frågorna under 
»Administrera« ingår i den löpande förvaltningen och 
 ingår inte i hållbarhetsrapporten. Frågorna har ingen 
 inbördes rangordning inom de fyra fälten.

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Figur 4 Väsentlighetsanalys
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Hållbarhetsfrågorna och påverkan i värdekedjan 

Som fastighetsbolag skapar vi värde för våra ägare, med-
arbetare, kunder, leverantörer och samhället. Värdet vi 
skapar är av både social och ekonomisk karaktär, t.ex. 
genom de pengar vi betalar ut till löner och leverantörer 
samt värden i form av hållbara campus och lokaler.

Påverkan från vår verksamhet inom våra väsentliga 
hållbarhetsfrågor, både positiv och negativ, uppkommer 
i olika delar av vår värdekedja. Påverkan som uppkommer 

i vår verksamhet har vi större möjlighet att påverka och 
styra än den påverkan som sker i leverantörsledet respek-
tive hos kund och samhälle.

Figur 5 visar vår värdekedja, hur vi interagerar med le-
verantörer respektive kunder och samhället, de väsent-
liga hållbarhetsfrågor som uppstår, vår möjlighet till 
 inflytande avseende frågorna samt det värde vi skapar.

 

Figur 5 Värdekedja
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Chalmersfastigheter och de  globala målen för hållbar utveckling 

I samband med intressentanalysen och utvecklingen av 
vårt långsiktiga hållbarhetsarbete har vi tagit ställning till 
de 17 globala målen och integrerat de mål som vi  tolkat 

som mest relevanta för vår verksamhet och där vi kan 
 bidra mest till de globala hållbarhetsutmaningarna.

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

Mål 7 Hållbar energi för alla 
Energianvändningen i byggnader står för  
en stor del av alla fossila utsläpp. Här har vi 
som fastighetsägare stor möjlighet att på-
verka genom att välja förnybar energi,  bidra  
med egenproducerad energi,  minska energi  - 
användningen i byggnaderna och medverka 
i energisamarbeten med våra kunder.

 7
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor  
och ekonomisk tillväxt
Vi har möjlighet att påverka  arbetsvillkoren 
hos våra egna medarbetare och genom att 
ha en god lönsamhet. Vi har möjlighet att 
påverka arbetsvillkoren i leverantörsledet 
 genom att ställa krav på sociala förhållan-
den och mänskliga rättigheter och jobba 
målmedvetet med antikorruption och mot-
verka mutor. 

8
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Som arbetsgivare har vi stor möjlighet  
att påverka våra medarbetares trivsel och 
 hälsa på arbetsplatsen. I vår roll som hyres-
värd och fastighets ägare har även möjlig-
het att påverka våra kunders välmående 
genom att  skapa campus miljöer och loka-
ler som är  inkluderande, tillgäng liga och 
som möjliggör socialt umgänge. Vi har 
också stor möjlighet att minska/eliminera 
skadliga  kemikalier och  material som har  
en negativ påverkan på människors  hälsa.

Mål 15 Ekosystem och biologisk 
mångfald
Vi påverkar den biologiska mångfalden  
på våra campus genom att bevara, åter-
ställa eller tillföra naturliga gröna och 
blå miljöer och genom att hållbart nyttja 
 ekosystemtjänster.

 15

Mål 11 Hållbara städer och 
 samhällen
Vi samarbetar med samhällsaktörer i ut-
vecklingsfrågor och verkar tillsammans för 
att byggnader, platser, parker,  transporter, 
återvinning och infrastruktur bidrar till en 
levande och hållbar stadsutveckling vid 
och på campus.

 11
Mål 12 Hållbar konsumtion  
och produktion
Vi har goda möjligheter att påverka ett 
 effektivt nyttjande av naturresurser ge-
nom en hållbar förvaltning. Vi kan också 
möjlig göra en minskning av mängden avfall 
 genom samarbeten med våra kunder och 
leverantörer för att före bygga, återanvända 
och återvinna avfall. 

 12
Mål 13 Bekämpa klimat- 
förändringen
Vi bidrar framförallt genom att minska våra 
klimatutsläpp från  energianvändningen i 
våra byggnader. Vi har också möjlighet att 
påverka våra kunders möjligheter för att 
cykla, gå eller använda  kollektivtrafiken 
 eller hållbara transporter till och från samt 
mellan campus. En stor del av utsläppen 
av växthusgaser i atmosfären  kommer från 
materialframställning och här har vi möjlig-
het att påverka genom att ställa krav på 
 material i förvaltning, om- och nybyggnation.

 13

3

VÄSENT L I G A HÅ LLBAR HE TSFR ÅGOR

15C H A L M E R S FA S T I G H E T E R S H Å L L B A R H E T S R A P P O R T 2 017



16 C H A L M E R S FA S T I G H E T E R S H Å L L B A R H E T S R A P P O R T 2 017

HÅ LLBAR HE TS M Å L OCH R ESU LTAT

Hållbarhetsmål

Vi har 8 hållbarhetsfrågor där vi utmanar oss själva att 
minska vår negativa påverkan och maximera den positiva 
påverkan för våra kunder, intressenter och samhälle: 

 ● Mötesplatser och campusmiljöernas attraktivitet

 ● Innovationsmiljöer och hållbarhetssamarbeten

 ● Medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö

 ● Antikorruption och mutor

 ● Hållbarhet i leverantörsledet

 ● Hållbar energianvändning och klimatutsläpp

 ● Kretslopp och resursflöden

 ● Hållbara investeringar och lönsamhet

Under året har vi utvecklat tydligare mål för hållbarhets-
frågorna och genomfört en rad konkreta aktiviteter för  
att förbättra möjligheterna avseende uppföljning och 
 redovisning av våra väsentliga hållbarhetsfrågor. För att  
synliggöra och lyfta hållbarhetsinitiativ och handlingar  
i vardagen har vi sjösatt en hållbarhetstävling och har även 
i år genomfört en årlig hållbarhetsdag med alla med-
arbetare. Hållbarhetstävlingen liksom  hållbarhetsdagen 
fokuserade på hållbarhet i vardagen och tävlingen har 
hit tills resulterad i ca 50 konkreta hållbarhetsaktiviteter 
 exempelvis klimatkompensation, cykelevent med studen-
ter och vegetarisk mat på konferenser.

Nedan summeras hållbarhetsfrågorna med där till-
hörande upplysningar, mål och utfall. Hur vi styr och  
 följer upp finns på sidorna 17 till 27. 

Hållbarhetsmål och resultat

Hållbarhetsfråga Upplysning (mätning) Resultat 2017 Mål 2021 Status

Mötesplatser och campus-
miljöernas attraktivitet

Nöjda kunder (Nöjd Kund Index) 62 75

Nöjda studenter (Campus Index) 67 80

Innovationsmiljöer och 
hållbarhetssamarbeten

Genomförda eller initierade sam-
arbeten och innovationsmiljöer1 

>4 st 20 st

Medarbetarnas hälsa och 
 arbetsmiljö

Nöjda medarbetare 
(Nöjd Medarbetar Index) 

69 80

Arbetsrelaterade ohälsa och 
 sjukskrivning

2,32 % 0% 

Antikorruption och mutor
Årliga incidenter relaterat till 
 korruption och mutor

Noll (0) Noll (0)

Hållbarhet i leverantörs-
ledet

Granskning av ramavtals-
leverantörer (% av total)

30 % 100 %

Hållbar energianvändning 
och klimatutsläpp

Årlig procentuell ändring av 
fastig hetsenergi i egna byggnader 
(%/år) med 2015 som basår.

+3,2 %

Minskning av fastighets-
energin med 30%2 till 2030 

vilket motsvarar en årlig 
minskning med 2% per år

Årlig procentuell ändring av ut-
släpp av CO2e i egen verksamhet 
(%/år) med 2015 som basår.

+7 %

Minskning av CO2e utsläpp för 
fastighetsenergi med 30%2 
till 2030, vilket motsvarar en 
minskning med 2% per år.

Kretslopp och resursflöden
Mängden byggavfall till deponi i 
nyproduktion (Ton)

Ingen nyproduktion 
under 2017

Nytt mål under utredning

Hållbara investeringar och 
lönsamhet

Synlig soliditet (%) 11 % 13 %

Ekonomisk uthyrningsgrad (%) 99,3 % 98 %

Status:  = Ej enligt plan  = Ej enligt plan, åtgärder identifierade  = Enligt plan

1 Räknad från basår 2017
2 Jämfört med 2015 års nivå
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Mötesplatser och campusmiljöernas attraktivitet  

Att våra kunder är nöjda med de miljöer vi skapar och 
förvaltar är grunden för vårt värdeskapande och för att 
bibehålla ett högt förtroende för bolaget. Gemensamma 
mötesplatser för sociala och kreativa möten, funktionella 
lokaler och rum med tillgång till service, mat och rekre-
ationsområden medverkar till att attrahera forskare och 
företag till Chalmers. Det är även viktiga krav på de läro- 
och campusmiljöer som efterfrågas av studenterna som 
tillbringar många av dygnets timmar på campus. Därför 
är mötesplatser och campusmiljöernas attraktivitet en av 
våra viktigaste hållbarhetsfrågor.

Under 2017 har vi arbetat med att utveckla kunddia-
logen så att vi kan anpassa och utveckla miljöer som är 
önskvärda, i den omfattning och i den takt som behövs3. 
Vi har också fokuserat på att förbättra leveranskvalitet-
en och uppföljningen av kundärenden. Under 2017 har 
vi även påbörjat ett arbete med att ta fram strategiska 
fastighetsutvecklingsplaner för att höja lokalernas kva-
litet och formulera planeringsförutsättningarna med 
 Chalmers för den långsiktiga planeringen av den fysis-
ka miljön på Campus Johanneberg och Lindholmen. 
 Arbetet med dessa frågor fortsätter under 2018.

Under 2017 genomförda vi två kvantitativa kundun-
dersökningar; Nöjd Kund Index (NKI) som riktas till 
kunder och Campus Index som riktas till studenter4. 

Resultatet av kundundersökningen blev ett samman-
taget NKI på 62 av 100, vilket innebär att vi har en del 
kvar att göra och förbättra innan vi målet om ett Nöjd 
Kund Index på 75 till år 2022. Ett NKI betyg på 62 är ett 
medelbetyg i jämförelse med interna lokalleverantörer 

och kommersiella fastighetsbolag. Resultatet för egna 
fastigheter fick betyget 65 och inhyrda lokaler ett  något 
lägre betyg på 55. Kunderna var mest nöjda med vår 
kundvård, service och personal (68), vårt hållbarhets-
arbete (68), och felanmälanssystem (69). Campusmiljöns 
attraktivitet fick betyget 64. De områden som kunderna 
vill se förbättringar i är lokalanpassning (57) och lokaler-
nas kvalitet (55). 

Resultatet av studentundersökningen blev ett samman - 
taget Campus Index på 67, även det på en hundragradig 
skala, med starka medelbetyg inom de flesta frågeområ-
den. Betygsmässigt skiljer det sig inte särskilt mycket åt 
mellan Johanneberg (68) och Lindholmen (66)5. Målet 
är ett Campus Index på 80 till år (2022) och även här har 
vi en del kvar att förbättra för att nå i mål. Studenterna 
var speciellt nöjda med skötseln av den yttre miljön (74), 
kundvård, service och personal (71) samt hållbarhets-
arbetet och campusmiljöns attraktivitet (69). Det studen-
terna var minst nöjda med är lokalernas kvalitet (62). 

I samband med den årliga affärsplaneringen och 
 kommande års budget tas hänsyn till resultatet av under-
sökningarna och prioriterade åtgärder inarbetas i våra 
kundvårds- och fastighetsutvecklingsplaner. 

3 Inga kund- och studentmätningar genomfördes under 2016.
4  Frågorna och uppdelningen i NKI och Campus Index enkäterna omar-

betades 2017 så tidigare års resultat är inte direkt jämförbara.
5  Respondenterna i Onsala är få och ingår i betyget för Campus 

 Lindholmen. 
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Figur 6  Nöjd Kund Index (2015 delades ej NKI-mätningen upp  
i egna respektive inhyrda fastigheter).

Figur 7 Campus Index. 
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GRÖNA MILJÖER OCH  EKOSYSTEMTJÄNSTER

För att öka campusmiljöernas attraktivitet samt  trivseln på campus jobbar vi för att 
skapa fler  grönområden.  Under 2017 har t.ex. ett nytt grönområde  etablerats i Vasa
området. Vi jobbar även med att utveckla gröna miljöer och mobilitetsförutsättningarna 
på campus genom sedumtak över cykelställen. Hittills har tre sådana uppförts på våra 
campus, och planering pågår för ytterligare ett par. 

Vi jobbar också för att öka den biologiska mångfalden på campus samt undviker 
ämnen som kan påverka människors hälsa eller miljön negativt. Bin och insekter är 
 viktiga för ekosystemet, därför finns det bikupor på några tak, och våra parker är för
sedda med  insektsbon.

KLIMAT- OCH MILJÖ- 
ANPASSADE BYGGNADER

Vår ambition är att alla nybyggnatio
ner ska klassas enligt certifierings
systemet Miljöbyggnad med  nivån 
guld. Hittills har vi två byggnader som 
har uppnått nivån guld;  Kuggen på 
Campus Lindholmen och Johanne
berg  Science Park på Campus 
 Johanneberg. Under 2018 kommer 
en större ombyggnad genomföras av 
CAhuset på Campus Johanneberg 
där certifiering ska ske enligt Miljö
byggnad nivå silver.

HÅLLBARA 
 TRANSPORTER

Varje dag tar över 10 000 
 personer sig till och från 
våra campus. Därför är håll
bar mobilitet och minsk
ning av miljö skadliga trans
porter en viktig utmaning 
för oss. Då det är en utma
ning vi inte kan lösa själ
va samverkar vi med Chal
mers och andra aktörer i ett 
flertal projekt för att göra 
transporterna mer hållbara, 
exempelvis Grön  Resplan, 
ElectriCity och ArbPark. 
Vi arbetar även med  flera 
bilpoolsaktörer och har 
byggt ett flertal nya cykel
faciliteter för våra kunder. 

GRÖNA HYRESAVTAL

Vi tecknar gröna hyresavtal med 
nya kunder, som hyr lokaler på 
minst ca 250 kvm, samt med nu
varande kunder vid omförhand
lingar av befintliga hyresavtal. 
Grönt hyresavtal är en bilaga till 
hyresavtalet med konkreta, öm
sesidiga åtagande i lokalrelatera
de frågor som syftar till att mins
ka miljöpåverkan. Idag har vi 21 st 
gröna hyresavtal. Vid våra kund
möten tar vi årligen upp frågor för 
att följa upp de gröna hyresav
talen såsom; avfallshantering, 
 energianvändning, tillgång till 
cykel parkering m.m.

FLEXIBLA LOKALER  
OCH  HYRESMODELLER 

Vi vill att campus ska ha en stor 
bredd och variation i verksamhet
er och aktörer som kan bidra till ett 
 dynamiskt campusliv. För att ge 
både stora och små företag möjlig
het att etablera sig på campus har vi 
 olika lokaler med varierande hyres
sättning och avtalstider; från vanli
ga fleråriga hyresavtal till kontors
hotellslösningar och arbetsplatser 
i samverkansmiljöer. När vi  bygger 
nytt och bygger om är vår utgångs
punkt att uppnå så  flexibla lokaler 
som möjligt för att kunna anpassa 
 lokalerna till framtida behov på  
ett enkelt och resurs effektivt sätt.
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Innovationsmiljöer och hållbarhetssamarbeten  

För Chalmers är synliga innovationsmiljöer ett viktigt  
verktyg för att förverkliga och visa upp den kunskap 
och de innovationer som forskars fram och lärs ut inom 
 Chalmers. Campus som testbädd och som samverkans-
miljö är även en viktig förutsättning för att få företag  
att välja att etablera sig på campus – och i våra fastigheter 
– för att medverka i utvecklingsprojekt mellan akademi, 
näringsliv och stad. För oss är hållbarhetssamarbeten och 
in novations- och utvecklingsprojekt viktiga förutsätt-
ningar för att skapa hållbara campus och för att nå våra 
mål inom hållbarhet. Exempelvis inom energi- och  
resurs effektivitet där det krävs innovativa åtgärder, 
 affärssamarbeten och ett kunskapsarbete som vi inte 
skulle kunna åstadkomma själva.

Under 2017 har vi sett över våra rutiner och resurser 
för innovations- och utvecklingsprojekten och förtyd-
ligat processen avseende kriterier för urval och beslut 
av  projekt, implementering, utvärdering och kunskaps-
spridning. Vi har fortsatt redan påbörjade initiativ samt 
initierat nya och har nått vårt delmål för 2017 om  totalt 
fyra stycken samarbeten avseende  innovationsmiljöer 
och hållbarhet. Målet är att ha 20 st genomförda eller 
initie rade samarbeten och innovationsmiljöer till 20216.

6 Antal räknad från basår 2017.

Några exempel på initiativ under 2017 är:

IVL – utveckling av modell för ökat återbruk vid 
 renovering. Utvecklingsprojekt för ökat återbruk  
vid  renovering som genomförs tillsammans med IVL.

Återbruks App. Utveckling av App och rutin för 
 återbruk av byggnadsmaterial i egen bygg, drift och 
 förvaltning.

Focus uteplats. Mindre arkitekttävling med arkitekt-
studenter för att designa ny uteplats i Forskarhuset Fysik.

Shared Shuttle Sevice »S3«. Chalmersfastigheter ingår  
i innovationsprojektet »Shared Shuttle Sevice« som 
 syftar till att testa självkörande fordon på campus. 

Gemensamma energibesparingsprojekt. Samarbete 
med Chalmers och Akademiska Hus kring process och 
finansiering av energibesparingsprojekt.

Solcellssatsning. Samarbete med Chalmers och Akade-
miska Hus kring en större solcellssatsning på campus.

Riksbyggen Brf Viva Positive Footprint Housing. 
Energi samarbete mellan Chalmersfastigheter och Riks-
byggen om sammankoppling och energiväxling mellan 
bostadshus och kommersiell fastighet.

Andra initiativ som vi samverkar i sen tidigare är bland 
annat ElectriCity, ett samarbete om eldriven kollektiv-
trafik och FED − Fossil-free Energy Districts, ett 
innova tionsprojekt som finansieras genom EUs » Urban 
Innovative Actions Program« (UIA) och som ska 
 testa nya sätt att lagra, producera, överföra, begränsa 
och handla med energi på området Chalmers Campus 
 Johanneberg.
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7 I olyckor innefattas ej färdolycksfall utanför arbetstid.
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Anställdas totala sjukfrånvaro inkl. arbetsrelaterade skador, olyckor och sjukdomar

2017 Ordinarie arbetstid  
(timmar)

Långtidssjukfrånvaro
(timmar)

Total sjukfrånvaro
(timmar)

Total sjukfrånvaro/
ordinarie arbetstid 

(%)

Summa kvinnor 27 796     0     286 1,02

Summa män 32 734 652 1 120 3,42

Totalt antal 60 530 652 1 406 2,32

 

Medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö 

Våra medarbetare utgör grunden för hela Chalmers-
fastig heters verksamhet och är avgörande för att vi ska 
kunna leverera hållbara campus samt generera Chalmers-
nytta. Därför är det viktigt för oss att våra medarbetare 
trivs och att vi kan erbjuda en hållbar och hälsofrämjan-
de arbetsplats. 

Under 2016 genomgick bolaget en omfattande om-
organisation vilket tyvärr påverkade medarbetarnas 
hälsa och arbetsmiljö negativt. Dessutom verkar vi i 
en bransch där det generellt sett är snäva tidplaner och 
komplexa projekt, vilket innebär ytterligare utmaning-
ar avseende t.ex. stress. Under 2017 har det därför varit 
 fokus på att förbättra arbetsmiljön. Samtliga chefer har 
genom gått utbildningar inom arbetsmiljö för öka kun-
skapen. Arbets sätten inom bolaget har också utvecklats 
och arbets beskrivningar och roller har förtydligats för att 
 reducera arbetsbelastningen och förbättra arbetsmiljön. 
Insatserna har lett till ett förbättrat resultat i den årliga 
medarbetarundersökningen (se figur 8), men  resultatet 
är ännu inte enligt vårt mål som är ett NMI  
på 75 till år 2021.

Vi har ett uttalat mål om att uppnå en helt olycksfri 
arbets plats, för såväl intern som extern personal, vilket 
bedöms uppfyllts under 2017 då inga olyckor rapportera-
des7. Vi har även som mål att ha 0 % arbetsrelaterad sjuk-
skrivning, där vi har förbättrat oss sedan 2016  
(se figur 9) men vi är ännu inte i mål. 

För att förebygga sjukfrånvaro och bidra till medarbe-
tarnas hälsa har vi friskvårdssatsningar som för 2017 har 
inneburit att alla medarbetare har haft rätt till en timmes 
friskvård per vecka under arbetstid samt möjlighet att 
delta i gemensamma aktiviteter. Dessutom erbjuds samt-
liga anställda en regelbunden hälsobedömning i syfte att 
främja fortsatt välmående och vi har även ett friskvårds-
bidrag. 

Samtliga av våra medarbetare är tillsvidareanställda 
och omfattas av kollektivavtal.

Figur 8 Nöjd medarbetarindex (NMI) från 2015 till 2017. Figur 9 Total sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid.

Tabell 1 Anställdas totala sjukfrånvaro.
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (INOM BOLAGET)
 
Vi har en nollvision avseende trakasserier och diskrimine
ring och vi tillämpar en arbetsmiljö och jämlikhetspolicy 
som anger att alla ska behandlas lika. Arbetet innebär att 
vi vill minimera alla former av diskriminering, trakasserier 
eller annan negativ särbehandling på grund av t.ex. kön, 
etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller 
ålder. För att sträva mot nollvisionen lyfter vi t.ex. frågan 
i medarbetarsamtal samt genomför utbildnings insatser. 
Målbilden är att våra medarbetare ska ha kännedom om 
och respektera de mänskliga rättigheterna i alla samman
hang. För arbetet med de mänskliga rättigheterna i leve
rantörsledet, se sidan 23.

MEDARBETARNAS KOMPETENS-
UTVECKLING
 
En avgörande framgångsfaktor för bolaget är att attra
hera och behålla kompetent personal. För att bibehål
la och höja kompetensen hos våra medarbetare satsar vi 
på t.ex. hållbarhetsdagar, miljöutbildningar samt bransch
specifika utbildningar. Ett viktigt verktyg för medarbetar
nas kompetensutveckling är våra medarbetarsamtal som 
bland annat syftar till att stödja den personliga utveck
lingen, stämma av arbetssituationen och planera framti
da kompetensutveckling.

MÅNGFALD
 
För att säkra kompetensförsörjning tror vi i likhet med 
Chalmers att mångfald i alla dess dimensioner skall 
efter strävas vid nyrekrytering och tillsättning av ledande 
befattningar. Mångfald omfattar bland annat ålder, kön, 
etniskt ursprung, religion och utbildning. Vi har i dags
läget en relativ jämn könsfördelning, men vi vill även upp
nå en balanserad åldersfördelning samt attrahera fler 
medarbetare med utländsk bakgrund.

Figur 10   Antal personer och könsfördelning.

Könsfördelning i styrelse, ledning och bland 
medarbetare (pers)

Kvinnor Män

Samtliga tillsvidare-
anställda inkl. ledning

LedningStyrelse

2

6
3 3 16 17

Det här jobbar vi också med



22 C H A L M E R S FA S T I G H E T E R S H Å L L B A R H E T S R A P P O R T 2 017

Antikorruption och mutor  

Under 2017 har vi fokuserat på att säkerställa att alla 
medarbetare har kunskap om våra styrdokument. Vi har 
också värderat korruptionsrisken i verksamheten och be-
dömt att enheterna Strategisk fastighetsutveckling och 
projektledning och Fastighetsförvaltning relativt sett är 
mest exponerade, eftersom dessa enheter köper in den 
största delen varor och tjänster till bolagets verksamhet. 
Under 2018 ska därför samtliga medarbetare inom dessa 
enheter genomgå en utbildning i antikorruption. Huvud-
syftet med utbildningen är att ge medarbetarna en grund 
att stå på i det förebyggande arbetet. Vi ska även arbeta 
 vidare med att ta fram en uppförandekod för leverantörer. 

Under 2017 har vi också påbörjat en kartläggning av 
medarbetarnas bisysslor i samband med medarbetar-
samtalet för att öka medvetenheten kring och identifiera 
risken för jäv. Under 2018 vill vi också samla och stärka 
riktlinjerna till policyn för egen uppförandekod.

Under 2017 har inga incidenter relaterat till korrup-
tion rapporterats och vi uppnår således vårt mål.

Eftersom vi verkar i en bransch där det finns risk för 
 korruption i olika former har vi kontinuerligt frågor om 
korruption och mutor på agendan och har ett flertal styr-
dokument, exempelvis inköps- och upphandlingspolicy  
och attest- och delegationsordning som vägleder oss i 
 frågorna. Vi har även riktlinjer för externa kontakter för 
representation och gåvor som fungerar som en praktisk 
 guide för våra medarbetare och där vi förtydligar vår syn 
på vad som är att betrakta som en muta och hur man för-
väntas agera i vardagen. Vid ett personalmöte under året, 
där majoriteten av de anställda närvarade, diskuterades  
hur personalen förväntas agera vid olika typer av  scenarier. 
Alla nyanställda får information om styrdokumenten  
och undertecknar medarbetarbekräftelse som innebär  
att de bekräftar att de förstått skyldigheten att följa styr - 
dokumenten inom detta område. Det är naturligtvis 
 viktigt för oss att alla medarbetare känner till och agerar 
 enligt dessa styrdokument och riskerna med mutor tas 
upp med alla medarbetare en gång per år. 

HÅ LLBAR HE TS M Å L OCH R ESU LTAT
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Hållbarhet i leverantörsledet  

I leverantörsledet fokuserar vi på att ställa tydliga håll-
barhetskrav för att uppnå en minskad miljöpåverkan och 
ett ansvarsfullt socialt agerande. Grunden för vårt arbete 
är vår inköps- och upphandlingspolicy och ett flertal styr-
dokument som innehåller hållbarhetskrav för de varor 
och tjänster vi beställer. Vi har även ett nära  samarbete 
med Akademiska Hus avseende krav på våra leverantö-
rer. Samarbetet leder till att likvärdiga hållbarhetskrav 
ställs på våra leverantörer avseende energi, avfallshante-
ring och utförande av byggprojekt.

Vi har vår största inköpsvolym inom områdena inhyrda 
lokaler, byggentreprenad och energi samt konsult tjänster. 
Under verksamhetsåret 2017 har vi köpt  varor och  tjänster 
för ca 467 milj kr och samarbetar med knappt 500 olika 
 leverantörer.

Under 2017 har vi granskat 10 av 30 ramavtal  genom 
att leverantörerna gör en självskattning av sitt kvalitets-,  
miljö-, arbetsmiljöarbete samt sociala  ansvarstagande. 
Självskattningen används som en kartläggning av  nuläget,  
underlag inför kommande upphandlingar samt som ut-
gångpunkt vid kommande dialoger med de ramavtals-
leverantörer vi ser har ett utvecklingsbehov. Om  någon 

av våra leverantörer allvarligt bryter mot riktlinjerna 
 eller lämnar oriktiga uppgifter upphör affärssamarbetet 
alternativt så skrivs en överenskommelse om en åtgärds-
plan. Under 2017 har vi inte avslutat något samarbete 
med någon leverantör på grund av brister mot riktlinjer-
na utifrån vår uppföljning. 

Under 2018 ska vi ta fram nya riktlinjer som ställer 
tydligare hållbarhetskrav på leverantörens interna håll-
barhetsarbete. De måste även följa våra policys och rikt-
linjer för att godkännas som ny leverantör. Vi planerar 
också att göra en riskanalys för att identifiera leverantör-
er där det föreligger risker kopplat till kvalitets-,  miljö- 
och arbetsmiljöarbete samt socialt ansvarstagande.  
Risk analysen ska sedan ligga till grund för handlings-
planer som syftar till att minska riskerna i vårt leveran-
törsled. Under 2018 kommer vi även att påbörja  arbetet 
med att öka antalet ramavtal för att på så vis öka vår 
 kontroll över våra leverantörer.

På sikt är vårt mål att samtliga ramavtalsleverantörer 
ska granskas, där fokus i ett första skede kommer ligga 
på de leverantörer som vi bedömer ha hög risk. Gransk-
ningen utökas gentemot dagens självskattning.

Övrigt (7 mkr)

Mark och anläggning (7 mkr)

Lokalservice10 (20 mkr)

Konsult Övriga (5 mkr)

Konsult Fastighetsåtgärder (15 mkr)

IT (8 mkr)

Inhyrda lokaler (189 mkr)

Fastighetsåtgärder - Ramavtal9 (30 mkr)

Fastighetsåtgärder8 (49 mkr)

Energi (46 mkr)46 mkr

49 mkr

30 mkr

189 mkr

8 mkr

15 mkr
5 mkr

20 mkr
7 mkr 7 mkr

Inköpsvolymer

Figur 11 Våra största inköpsvolymer.*

* 
   8  Underhåll, lokalanpassningar, ombyggnationer.
   9  Löpande/planerat underhåll.
 10 Bland annat bevakning, passersystem, lokalvård, avfall.
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Hållbar energianvändning och klimatutsläpp 

Eftersom uppvärmning, kylning, ventilation och belys-
ning av byggnader kräver stora mängder energi arbetar vi 
aktivt för att minska energianvändningen samtidigt som 
vi tillser goda inomhusmiljöer. Energianvändningen är 
även den största källan till klimatutsläpp från verksam-
heten. Grunden i vårt arbete för att minska vår energi-
använd ning och klimat utsläpp är vår hållbarhetspolicy 
och  energipolicy.

All energi som nyttjas i våra fastigheter är från förny-
bara källor11. I dagsläget har vi inte möjlighet att särskil-
ja  vilken energi som används för fastigheten  respektive 
 kundernas verksamhetsel. Förändringar i kundernas verk-
samheter påverkar därmed vår energistatistik, vilket för-
svårar vår möjlighet att följa upp effekten av de energi-
effektiviserande åtgärder vi genomför. För att på ett bättre 
sätt kunna följa upp fastigheternas energianvändning har 
vi börjat installera mätare som på sikt  kommer att möjlig-
göra separat uppföljning av fastighets energi respektive 
verksamhetsel.  

Under 2017 har vi löpande genomfört optimering av 
driften och  genomfört en energirenovering i en av våra 
byggnader för att minska energianvändningen och där-
med även våra  klimatutsläpp. Åtgärderna som genom-
fördes  under 2017 beräknas minska  energianvändningen 
med 400  MWh och klimatutsläppen med 7,7 ton CO2e 
per år.  I förhållande till 2016 års användning har vi under 
2017 minskat vår energianvändning med totalt 1,5 %. Mot 
basåret 2015 har vi däremot en ökning på 3,2 %. Utöver de 
besparingar som nämns ovan har vi under 2017 har vi även 
genomfört en energirenovering i en av våra byggnader som 
kommer att generera en ytterligare beräknad minskning 
på ca 565  MWh under 2018.

Utöver energi användningen som uppkommer i våra egna 
fastig het er har vi även en energianvändning i våra inhyrda 
fastigheter som under 2017 uppgick till totalt 22  700 MWh.

Under 201612 ökade våra klimatutsläpp jämfört med 
2015 med 7 %, vilket innebär en ökning av utsläppen per 
kvadratmeter från 4,7 kg CO2e/m2 till 5. Detta beror främst 
på en ökad värmeanvändning i några av våra fastigheter. 
Utsläpps mängderna för verksamhetsår 2017 förväntas inte 
förändras väsentligt från föregående år. 

Totalt [MWh] 2015 2016 2017

Total energianvändning 
(icke förnybar)

0
0 0

Total energianvändning  
(förnybar)

50 687 53 051 52 292

Värme 20 369 21 280 21 141
Kyla 2 847 2 752 2 876
El 27 471 29 019 28 275
Såld el 0 3 33
Total energianvändning 50 687 53 048 52 259

Tabell 2 Total energianvändning uppdelat i posterna värme, kyla och 
el samt såld el. Elanvändningen avser total el från verksamhetsel och 
fastighetsel. 

Figur 14  Elanvändning avseende total elanvändning 
 (fastighetsel och verksamhetsel).
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Figur 12 Fjärrvärmeanvändning i de lokaler som är anslutna till 
fjärrvärme. Siffrorna är normalårskorrigerade enligt energiindex.
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Figur 13  Fjärrkyla i de lokaler som är anslutna till fjärrkyla.  
Siffrorna är inte normalårskorrigerade.
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Till 2030 är vårt mål att mängden använd fastighets-
energi i våra fastigheter och CO2 utsläpp för värme och 
kyla har minskat med 30 % jämfört med år 201513. 

För att uppnå målet kommer vi fortsätta att optimera  
driften av befintliga installationer samt  g enomföra energi- 
 investeringar och renoveringar. Vi har även utvecklat en 
gemensam energistrategi med Chalmers och Akademiska 
Hus på campus. Som del av strategin kommer vi tillsam-
mans med Chalmers och Akademiska Hus under 2018 
och 2019 genomföra en större satsning på förnybar  energi 
med solcellsanläggningar på Campus Johanneberg och 
Campus Lindholmen. Under 2017 har vi slutfört en energi- 
kartläggning med tillhörande åtgärdsplan tillsammans  

med Chalmers som kommer att användas för prioritering 
av kommande åtgärder.

Vi gör i dagsläget inga analyser av den  klimatpåverkan 
som sker vid framställande av de material som vi  använder 
vid drift, renovering eller nyproduktion. Då framställ-
ningen av material kan ha stor påverkan är analysen av 
klimatutsläpp från framställningen något vi ser att vi  
behöver utveckla framöver. 

2017 klimatkompenserade vi totalt 245 ton klimat-
utsläpp från verksamhetsår 2016  genom FN reglerade 
CDM projekt (Clean  Development Mechanism) och Gold 
Standard CERs (Certifierade  utsläppsreduktioner).

11  Under 2017 ersätts naturgas med biogas.
12  Utsläppsdata för 2017 finns tillgängligt först efter Hållbarhets rapportens publicering och kan inte prognosticeras månadsvis. 

 Redovisningen av CO2-utsläpp redovisas därför för 2016. 
13  Fastighetsenergin (värme, kyla och fastighetsel, dvs inte verksamhetsel) år 2015 var ca 30 000 MWh (baserat på en schablon).   

CO2 från värme och kyla år 2015 var ca 956 ton CO2e (4,7 kg CO2/m² Atemp). 

 
Aktivitet

 
2015 (ton)

 
2016 (ton)

Förändring  
2015–2016

Direkta utsläpp (scope 1)
Ägda och leasade bilar – 1,6 –

Kylmaskiner/köldmedium 9 8 -16%

Indirekta utsläpp (scope 2)

Naturgas10 202 198 -2%

Fjärrvärme 456 557 22%

Fjärrkyla 60 13 -78%

El 229 241 5%

Totalt 956 1019 7%

Tabell 3 Klimatutsläpp redovisat i CO2-ekvivalenter för Chalmersfastigheter, uppdelat i Scope 1 och Scope 2. 
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Figur 16 Kilo utsläpp av koldioxidekvivalenter per kvadratmeter.
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Figur 15  Fördelningen av utsläppen under 2016. Totalt var utsläppen 
1019 ton CO2e.
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Kretslopp och resursflöden  

Avfallsarbetet utgör en betydande pusselbit för att  skapa 
hållbara campus och förverkliga Chalmers vision om  
en hållbar framtid. Hållbarhetspolicyn styr riktningen  
i  avfallsarbetet och fokus ligger i första hand på att  
förebygga uppkomsten av avfall, återanvända resurser  
och kretsloppsanpassa hantering av det avfall som 
 uppstått.

Vi arbetar för att göra det enkelt för våra hyresgäster 
att sortera rätt med enkla och flexibla avfallslösningar.  
I våra källsorteringsrum är det möjligt att  lämna ut-
sorte rat avfall, så som tidningar,  förpackningar,  elavfall, 
batteri  er och ljuskällor. Idag återvinns över 99,9 %  
av det  insamlade avfallet som blir till nya material,  
används för energiåtervinning vid fjärrvärme produk-
tion eller blir till biogas genom rötning. Farligt avfall 
från hyresgästens verksamhet ansvarar de själva för. 

 Hänvisning till andra insamlingsställen görs i de fall 
det inte finns möjlighet att lämna avfallet i anslutning 
till byggnaden. 

Avfallshanteringsmetoder (ton)
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Figur 17  Avfallshanteringsmetoder icke farligt avfall för våra egna 
fastigheter samt inhyrda lokaler exklusive lokaler på 
 Lindholmen. Ökning 2017 då avfallsmängder från egna 
lokaler på Lindholmen började mätas detta år. Mängd 
 uttryckt i ton.

Vid om- och nybyggnad är utgångspunkten att minimera 
resursförbrukningen, utsläpp och användning av miljö-
skadliga föreningar och transporter. I nyproduktion är 
målet att max 30 % av byggavfallet deponeras. Målet är 
inte aktuellt att följa upp för 2017 då det inte förekom-
mit någon nyproduktion. Vi gör just nu en utredning om 
 målet ska sänkas och även beröra fler projekt.

Vi har även startat ett återbruksprojekt i syfte att åter-
använda det material som ofta finns tillgängligt efter  
ombyggnadsprojekt. Materialet samlas på två återbruks- 
 depåer vars lagerstatus är registrerade digitalt i en App 
och ger intresserade en överskådlig bild över vad som 
finns tillgängligt att nyttjas i framtida projekt. 

Vid planering, projektering, produktion, förvaltning 
och rivning tas hänsyn till avfallskraven i vår Miljöplan, 
som syftar till att uppfylla gällande lagar och regler samt 
säkerställa efterlevnad av vår hållbarhetspolicy. Från 2018 
ska arbete med att ta fram rutiner för insamling av stati-
stik för bygg- och rivningsavfall vara färdigt.
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Figur 18  Under 2016 ökade mängden farligt avfall på grund av   
utrensning i förråd. Farligt avfall avser inte Chalmers 
egna verksamhetsavfall.   
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Hållbara investeringar och lönsamhet  

God lönsamhet är en förutsättning för att kunna  driva 
bolaget framåt. Vid investeringar i våra lokaler och 
fastigheter såväl som på campus arbetar vi utifrån ett 
långsiktigt hållbart perspektiv till exempel genom att 
 tillämpa LCC-kalkyler och genom att jobba med varie-
rande avkastningskrav.

Vi är med vår goda ekonomiska lönsamhet en resurs  
för vår ägare och skapar därigenom möjligheter för 
 Chalmers framtida forskning och utbildning. Chalmers-
nyttan är ledordet som gör investeringar i t.ex. mötes-
platser och energibesparingsåtgärder möjliga trots lång 
återbetalningstid. Vårt ägardirektiv ger oss i jämförelse  
med branschen i stort, således möjlighet till att göra 
 investeringar med lägre avkastningskrav. 

Under 2017 har vi investerat ca 16 mkr i planerat under-
håll, ca 6 mkr i energiinvesteringar, 25 mkr i kundanpass-
ningar och 1 mkr till innovations- och utvecklingsprojekt 
(se sida 19). Vi har även beslutat om en ca 4 mkr investe-
ring i solceller.

 Årets resultat följer våra långsiktiga ekonomiska mål 
där vår synliga soliditet uppgår till 11 % vilket är lågt 
i en branschjämförelse. Bolaget uppbär hos Stiftelsen 
 Chalmers tekniska högskola ett förlagslån om 725 mkr. 
Förlagslånet är till sin karaktär ett lån utan säkerhet och 
är efterställt övriga fordringsägare vid en obestånds- 
situation. 

Figur 19 och 20 visar våra intäkter och kostnader för 
2017. Kostnaderna är det ekonomiska värde vi skapar för 
våra intressenter. Övriga ekonomiska och finansiella mål 
samt nyckeltal finns i årsredovisningen.
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Figur 20  Kostnader 2017.

Figur 19  Intäkter 2017.
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Intressentanalys och dialog 

Att förstå våra intressenters förväntningar på oss i våra 
olika roller som arbetsgivare, campus- och fastighets-
utvecklare, lokalförsörjare och hyresvärd är en förut-
sättning för att fortsätta vara långsiktigt framgångsrika 
för  Chalmers och kunna bidra till en hållbar utveckling. 
 Dialoger med våra intressenter hjälpar oss att prioritera 
vårt hållbarhetsarbete samt ger oss lärdomar och förslag 
som vi inte grerar i vår verksamhet. 

Vi möter och har daglig kontakt med vissa av våra  
intressenter men genomför även strukturerade uppfölj-
ningar och riktade enkätundersökningar med nyckel-

intressenter. Utöver de dialogtillfällen som anges i 
tabellen nedan genomför vi även var femte år en stör-
re intressentanalys kopplad till vår strategiska plane-
ring och strategiska hållbarhetsarbete. Denna genomför-
de vi senast 2016 som del av certifieringen mot nya ISO 
14001:2015 och för att identifiera prioriterade utvecklings-
områden för hållbarhetsarbetet för perioden 2017 – 2021.

I tabellen nedan finns en sammanställning med exem-
pel på mer formaliserade dialoger som vi gör på regel-
bunden basis med våra nyckelintressenter samt vår 
 uppfattning om vilka deras viktigaste frågor är.

Intressenter och GRI 

Intressenter Huvudsakliga intressentområden  
och förväntningar (2016)

Exempel på dialogtillfällen

Kunder – 
Chalmers

 ● Synliggöra och möjliggöra Chalmers forskning
 ● Bidra till Chalmers hållbarhetsarbete
 ● Skapa tillgängliga ute- och innemiljöer samt  

mötesplatser
 ● Flexibla och kostnadseffektiva lokaler

 ● Nöjd Kund Index (NKI), årligen
 ● Studentundersökningen Campusindex
 ● Strukturerade samtal med verksamhetschefer 

och brukare
 ● Chalmers lokalförsörjningsråd, Energi gruppen, 

Avfallsgruppen m fl

Kunder – 
Externa hyresgäster

 ● Biologisk mångfald på campus
 ● Arbeta med mångfald och integration
 ● Olika hyresmodeller till olika hyresgäster

 ● Nöjd Kund Index (NKI), årligen
 ● Årliga affärsutvecklingssamtal samt uppfölj-

ning avseende gröna hyresavtal

Ägare & Styrelse  ● Gå i bräschen och visa ny teknik och hållbara hus  
samt möjliggöra Chalmers forskning

 ● Hållbarhetsredovisa enligt GRI och utveckla verktyg  
för att inkludera hållbarhetsaspekter i beslut

 ● Testa och utvärdera hållbara affärsmodeller
 ● Gemensamma mål och policyer för Chalmers Campus

 ● Bolagstämma
 ● Styrelsemöten
 ● Dialog med styrelsens ordförande

Långivare  ● Använda högsta nivåerna av internationella miljö-  
och hållbarhetsmärkningar

 ● Internationella nyckeltal
 ● Flexibla lokaler

 ● Företagspresentationer och affärssamtal

Samhälle  ● Ställa krav på leverantörers hållbarhetsarbete
 ● Arbeta med mångfald och integration
 ● Arbeta innovativt med gröna och blå områden
 ● Arbeta för fler hållbara transporter

 ● Aktiv dialog med omgivning och strategiska 
partners i samband med campusutvecklings-
projekt

 ● Dialog med Göteborgs stad, externa fastig-
hetsägare på campus samt näringsliv i utveck-
lingsfrågor kopplad till campus

Leverantörer  ● Samutnyttja resurser
 ● Arbeta med ekosystemtjänster
 ● Inkludera bredare spektrum av intressenter vid  

större projekt
 ● Arbeta med avfallsfrågan för att nå längre upp  

i avfallshierarkin

 ● Uppföljningssamtal och enkät samt 
 affärssamtal

 ● Diskussioner vid framtagande av avtal

Medarbetare  ● Hållbar arbetsmiljö med tydlig organisation
 ● Goda möjligheter till kompetensutveckling
 ● Verktyg för hållbarhet och hållbara beslut i vardagen

 ● Årlig medarbetarundersökning (NMI)
 ● Medarbetarsamtal och medarbetardagar
 ● Personalmöten
 ● Fackliga samverkansmöten
 ● Hållbarhetsteamet
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GRI-index 

Upplysningar Läshän- 
visning

Kommentar och avsteg

ORGANISATIONEN

102-1 Organisationens namn – Chalmersfastigheter

102-2 Aktiviteter, märken, produkter och tjänster 5 

102-3 Huvudkontorets lokalisering – Göteborg

102-4 Verksamhetens lokalisering 5

102-5 Ägarstruktur och juridisk form 5

102-6 Marknader som företaget verkar inom 5

102-7 Organisationens storlek 5, 7
ÅR14 s. 11

102-8 Information om anställda 5, 20, 21 Chalmersfastigheter har inga säsongsanställningar

102-9 Värdekedja 14

102-10 Signifikanta förändringar i organisationen och 
försörjningskedjan

– Inga signifikanta förändringar

102-11 Förhållningssätt till försiktighetsprincipen 11–13

102-12 Externa initiativ 5

102-13 Medlemskap – SGBC

STRATEGI

102-14 Uttalande från VD 4

ETIK OCH INTEGRITET

102-16 Värderingar, principer, standarder och 
 uppförandenormer

12, 15

LEDNING

102-18 Styrningsstruktur 5

INTRESSENTER

102-40 Lista över intressenter 28

102-41 Kollektivavtal 20

102-42 Identifiering och urval av intressenter 28

102-43 Metod för intressentdialog 28

102-44 Viktiga frågor som har lyfts av intressenterna 28

REDOVISNINGEN

102-45 Enheter inkluderade i årsredovisningen 6

102-46 Fastställande av rapportinnehåll och 
 avgränsningar av frågor

13, 14

102-47 Lista med väsentliga frågor 13

102-48 Ändrad information – Detta är Chalmersfastigheters första hållbarhetsrapport

102-49 Förändringar i redovisningen – Detta är Chalmersfastigheters första hållbarhetsrapport

102-50 Redovisningsperiod – Kalenderåret 2017

102-51 Datum för senaste redovisningen – Detta är Chalmersfastigheters första hållbarhetsrapport

102-52 Redovisningscykel – Årlig

102-53 Kontaktperson 2

102-54 Angiven redovisningsnivå enligt  
GRI-standarden

6

102-55 GRI-index 29, 30

102-56 Extern granskning – GRI-rapporten har inte varit föremål för extern granskning

14 ÅR innebär hänvisningar till årsredovisning 2017.

Forts. nästa sida
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Upplysningar Läshän- 
visning

Kommentar och avsteg

STYRNING AV HÅLLBARHETSFRÅGOR

103-1 Beskrivning av väsentliga frågor och dess 
 avgränsningar

14, 17–27

103-2 Metod för styrning av hållbarhetsfrågor 5, 17–27

103-3 Utvärdering av styrningen 5, 17–27

MÖTESPLATSER OCH CAMPUSMILJÖERNAS ATTRAKTIVITET

CF* Nöjd Kund Index (NKI) och Campusindex 16, 17

INNOVATIONSMILJÖER OCH HÅLLBARHETSSAMARBETEN

CF* Genomförda eller initierade samarbeten och 
innovationsmiljöer

16, 19

MEDARBETARNAS HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

403-2 Arbetsrelaterade skador och sjukdomar 16, 20 Avsteg: information ej tillgänglig avseende annan personal än 
Chalmersfastigheters egen. Information avseende sjukfrånvaro 
uppdelad på olika kategorier ej tillgängligt.

CF* Nöjd Medarbetarindex (NMI) 16, 20

ANTIKORRUPTION OCH MUTOR

205-1 Delar av verksamheten där risker för korrup-
tion har analyserats

11, 12, 22

205-2 Kommunikation och utbildning om anti-
korruptionspolicys och rutiner

5, 22 100 % av styrelsen har tagit del av vår Inköps- och upphandlings-
policy. Styrelsen har inte fått någon utbildning avseende anti-
korruption. Utöver lagstiftningen har finns inga rutiner avseende 
 mutor som bedöms vara relevant att kommunicera till leverantörerna.

205-3 Bekräftade fall av korruption och vidtagna 
 åtgärder

16, 22

HÅLLBARHET I LEVERANTÖRSLEDET

308-2 Negativ miljöpåverkan i leverantörskedjan 
och vidtagna åtgärder

23 Avsteg: information ej tillgänglig avseende antal leverantörer  
med signifikant miljöpåverkan.

412-3 Signifikanta avtal eller kontrakt som innehåller 
krav avseende mänskliga rättigheter eller som 
har granskats utifrån mänskliga rättigheter

– 0

414-2 Negativ social påverkan i leverantörskedjan 
och vidtagna åtgärder

23 Avsteg: information ej tillgänglig avseende antal leverantörer  
med signifikant social påverkan.

HÅLLBAR ENERGIANVÄNDNING OCH KLIMATUTSLÄPP

302-1 Energianvändning inom organisationen 24 Data har normalårskorrigerats enligt Energiindex.
Avsteg: ej tillämpbart avseende ånga.

302-2 Energianvändning utanför organisationen 24 Data inhämtas från Akademiska hus.

302-4 Minskad energianvändning 24 Baseras på uppskattningar.

CRE1** Energiintensitet i våra fastigheter 16, 24

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) 24–25 Tricoronas beräkningsmetod används. 
Avsteg: information ej tillgänglig avseende vilka gaser som 
 inkluderas.

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2) 24–25 Tricoronas beräkningsmetod används.
Avsteg: information ej tillgänglig avseende lokaliseringsbaserade 
utsläpp eller vilka gaser som inkluderas.

305-5 Minskade utsläpp av växthusgaser 24 Baseras på uppskattningar.
Avsteg: information ej tillgänglig avseende vilka gaser som 
 inkluderas. 

CRE3** Utsläpp av växthusgaser i förhållande till 
 kvadratmeter 

16, 25 Baseras på 202 716 m2/Atemp.

KRETSLOPP OCH RESURSFLÖDEN

306-2 Avfallsmängder och hantering 26 Hanteringen av avfallet styrs av sorteringsgrad och utifrån 
 avfallsentreprenörers bedömning. 

HÅLLBARA INVESTERINGAR OCH LÖNSAMHET

201-1 Skapat och utdelat direkt ekonomiskt värde 27

  *CF: Chalmersfastigheters egen upplysning
**CRE: Construction and real estate
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Chalmersfastigheter AB, org.nr 556487-9764 

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för  
år 2017 på sidorna 1–31 och för att den är upprättad i enlighet  
med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevR 12 Revi-
sorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta 
innebär att min (vår) granskning av hållbarhetsrapporten har en 
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser 
att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Göteborg den 9 februari 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bror Frid
Auktoriserad revisor
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