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Hållbarhet
– så bidrar vi till en bättre framtid

Överträffat en
100

En viktig del av arbetet för oss på AMF Fastigheter är att ta ansvar för en hållbar framtid. Det här
sker på en rad olika sätt. Till exempel vill vi medverka till en hållbar stadsutveckling genom att80
skapa funktionella, hållbara stadsrum där människor kan mötas och trivas. Vi strävar också bland
60
annat efter att minska energianvändningen i våra fastigheter och att vara en attraktiv arbetsgivare.
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Vårt hållbarhetsarbete
i korthet
Minskad energianvändning
De senaste åren, 2009–2014, har vi minskat
den totala energianvändningen med 35 % i de
fastigheter som ingick i vårt energisparprojekt.
Långt under genomsnittet
Vår värmeenergianvändning under 2014 låg
ungefär 50 procent under riksgenomsnittet
för lokaler.
Levande stadsrum
Vår vision är att skapa stadsrum där människor vill vara. Därför är vi med och vitaliserar
Stockholms city, bland annat genom projektet
Urban Escape Stockholm.

Förnyelsebar energi
Vi satsar på förnyelsebar energi och anlägger
en akvifär, ett stort energilager i rullstensåsen
för att kunna bli självförsörjande på värme
och kyla till fastigheterna i Urban Escape
Stockholm. Vi köper enbart el som är märkt
Bra Miljöval.
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* Referensvärde är genomsnittsenergianvändningen
Urban Escape Stockholm är vårt största stadsutvecklingsprojekt
hittills.
åren 2007–2008.

Gröna hyresavtal
Med Gröna hyresavtal kan vi tillsammans med
våra hyresgäster genomföra konkreta aktiviteter för att minska belastningen på miljön
och hushålla med energin.
Hållbart byggande
Vi tar ansvar för ett hållbart och miljöanpassat
byggande. Vid ny- och ombyggnad använder
vi branschsystemet Byggvarubedömningen,
för att på så sätt välja de byggvaror som är
bäst ur miljösynpunkt.
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Miljöcertifiering
Vi miljöcertifierar våra fastigheter enligt det
svenska klassningssystemet Miljöbyggnad
eller det internationella systemet LEED.
Engagerade fastighetstekniker

FNs Global Compact
Sedan 2013 är vi anslutna till FNs Global Compact. Det innebär att vi följer en rad viktiga
principer inom bland annat arbetsrätt och
motverkan av korruption.
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Våra fastighetstekniker svarar för det löpande
underhållet, utför förebyggande åtgärder och
optimerar fastigheternas energianvändning.
Det är de som utgör skillnaden mellan energimål som uppnås och inte uppnås.

2014

* Referensvärde är genomsnittsvärde för
energianvändningen 2007–2008.

AMF Fastigheter mäter årligen den mängd koldioxidutsläpp som energianvändningen i våra fastigheter
orsakar. De senaste åren har vi minskat koldioxid
utsläppen med 58 procent.

