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Miljö- och klimatfrågor blir allt viktigare och medvetenheten ökar allt mer i samhället. Höga krav 

ställs framförallt på fastighetssektorn som förbrukar en stor del av jordens totala energi. Inom 

den kommersiella fastighetssektorn är det därför många ägare som valt att certifiera sina 

byggnader enligt något miljöklassificeringssystem. Frågan är dock om den växande miljötrenden 

fått genombrott även när det gäller köpcentrum. Syftet med denna uppsats är därför att 

undersöka om och hur köpcentrum i Stockholmsregionen arbetar med miljöfrågor. 

 

Genom enkät- och intervjusvar från ett antal olika köpcentrum i Stockolmsområdet visar studien 

att frågan om och hur köpcentrum faktiskt arbetar med miljön är invecklad och inte har ett 

entydigt svar. Dock visade det sig att fler än väntat aktivt arbetar med miljöfrågor på något sätt 

men det är tydligt att det finns utvecklingsmöjligheter inom området. Miljön har under de senaste 

åren blivit en allt mer central faktor men är inte en av de främsta vid drivandet av köpcentrum. 

Många köpcentrum väljer till exempel att köpa in grön el till fastigheterna och investerar i 

energibesparande åtgärder som bidrar både till minskade kostnader men även en minskad 

miljöpåverkan. Intresset är stort och fler vill arbeta mer med miljön än vad de gör idag och i 

framtiden förväntas miljön bli en allt viktigare faktor vid förvaltning och byggande av 

köpcentrum. Men för att miljöarbetet ska kunna underlättas och bli en större faktor anser 

köpcentrumen att det krävs en enhällig ambition om gemensamma och höjda miljökrav på hela 

marknaden.   
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Abstract  

  

  Title: Environmental efforts in Shopping centers in Stockholm 

 

Authors Elin Johansson, Alexandra Linde 
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Issues of environmental and climate has become increasingly important and the society 

awareness is steadily increasing. The demands on the real estate sector have increased because it 

consumes a high percentage of the world’s total energy. Several owners in the commercial 

property sector have for example chosen to certify their buildings according to an environmental 

classification. Therefore the question is whether the growing environmental trend has had the 

same breakthrough amongst the shopping centers. The purpose with this paper is to investigate 

whether and how the shopping centers in Stockholm are working with environmental issues, but 

also how this work could be improved. 

 

The study shows that it is complex to answer if and how the malls actually work with the 

environment. The question doesn’t have a clear answer. However, it appeared that more 

companies than expected were working actively with environmental issues, but clearly there are 

improvements to be made. During the last few years the environment has become a much more 

important factor but it’s still not one of the main aspects during the operation of the shopping 

centers. Many of the companies have chosen to buy green electricity for their properties and 

invested in energy saving measures which contribute to reduced costs but also decreased 

environmental impact. It’s clear that many of the respondents are interested in working harder 

for the environment. In the future the environment probably is going to become a more 

important factor in managing and building shopping centers. But the respondents of this study 

believe that environmental measures would be easier to achieve if there was a unanimous 

ambition to increase and create common requirements for the entire market. 
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1. INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

I takt med att miljön fått en allt viktigare betydelse runt om i världen har människors krav och 

medvetenhet ökat och allt fler kräver större miljöengagemang och ansvar. Miljökraven har skärpts 

inom en mängd områden men framförallt inom fastighetssektorn. Bakgrunden till att satsningar 

på fastighetsmarknaden anses speciellt viktiga är att byggnader står för 40 procent av jordens 

totala energiförbrukning samt att byggsektorn anses konsumera en tredjedel av världens 

naturresurser (Bonde et al., 2009). Till följd av de ökade kraven har en mängd olika 

miljöklassningssystem fått genomslagskraft på den kommersiella fastighetsmarknaden och allt fler 

byggaktörer strävar efter att erhålla diverse miljöcertifikat. Huruvida miljöfrågan har fått samma 

genomslagskraft inom den snabbt växande köpcentrummarknaden är oviss. Den är dock 

intressant att undersöka eftersom att köpcentrum vanligen utgörs av omfattande 

byggnadskomplex som förbrukar mycket energi och kyla. För att dessa byggnader ska behålla sin 

attraktivitet gentemot kunder och hyresgäster är köpcentrumen i behov av förnyelse vart 5-10 år 

(Paljak och Klint, 2011). Många av de köpcentrum som idag finns i Stockholmsområdet ligger 

dessutom en bit utanför staden vilket medför ökade koldioxidutsläpp då många av 

köpcentrumens kunder är bilburna. Frågan skulle därför kunna ställas om köpcentrumen i 

Stockholmsregionen arbetar aktivt med miljöfrågor för att väga upp den stora andelen utsläpp 

från biltransporter.  

 

Köpcentrumen har en viktig position inom detaljhandeln och skulle kunna agera som förebilder 

gentemot andra aktörer och därmed ytterligare stärka miljöengagemanget inom 

fastighetsbranschen. I denna uppsats kommer det därför att undersökas om köpcentrum i 

stockholmsregionen är verksamma för miljön och om de tar hänsyn till miljön vid byggnation 

och förvaltning. 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur och om köpcentrum i Stockholm arbetar med miljön och hur detta 

arbete skulle kunna förbättras.    
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1.3 Problematisering 

Genom att skriva denna uppsats ifrågasätts huruvida köpcentrum har någon miljöpolicy och om 

de arbetar aktivt med miljön när de driver och förvaltar köpcentrum. Med hänsyn till mängden 

köpcentrum i Stockholmsregionen utreds om konkurrensen dem emellan påverkar kraven på 

hyresgäster och dess miljösatsningar. För att locka kunder och hyresgäster krävs nya och 

attraktiva lokaler, vilket har bidragit till att köpcentrum idag behöver förnyas vart 5-10 år. 

Förnyelsen innebär ofta omfattande ombyggnationer och frågan kan därför ställas hur de beaktar 

miljön i dessa situationer.  

1.4 Avgränsningar 

Vid undersökningen av köpcentrums arbete och engagemang i miljöfrågor har vi valt att avgränsa 

oss till att använda information från köpcentrum belägna i Stockholmsområdet. Som underlag till 

uppsatsen har en elektronisk enkätundersökning utarbetats, och skickats till;

 

 Globen Shopping 

 Bromma Blocks 

 Sollentuna Centrum 

 Stinsen 

 Sickla Köpkvarter 

 Kista Galleria  

 SKHLM 

 Liljeholmstorget 

 Vällingby City 

 Sturegallerian  

 Ringen 

 Nacka Forum  

 Västermalmsgallerian  

 Farsta Centrum 

 Mörby Centrum 

 Täby Centrum  

 Mall of Scandinavia 

 Väsby Centrum  

 Solna Centrum  

 MOOD Stockholm  

 Gallerian 

 Heron City  

  

Därefter har endast köpcentrum som har besvarat enkäten alternativt deltagit vid intervju valts ut 

till fördjupningsobjekt i uppsatsens resultatdel. I denna uppsats ligger huvudsakligt fokus på hur 

centrumansvariga och hyresgäster arbetar med miljön under byggnationer och i den löpande 

driften. 
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1.5 Definitioner 

I uppsatsen definierar vi: 

 Köpcentrum: Butiker, restauranger, och serviceinrättningar i en fastighet eller inom ett 

och samma handelsområde. Detta innefattar således även gallerior.  

 Fastighetsförvaltning: Det löpande underhållet och driften av en fastighet med målet att 

ge service till hyresgästerna i en lokal 

 Klimatkompensera: Åtgärder för att kompensera för användandet av naturens resurser 

och negativ miljöpåverkan vid drivande av verksamhet.   

 Corporate Social Responsibility (CSR): Ansvarsfullt företagande dvs. företag engagerar sig 

i samhället genom ett socialt och miljömässigt perspektiv.  

1.6 Disposition 

Inledningsvis ges en allmän introduktion till ämnet förvaltning inom den kommersiella 

fastighetsmarknaden. Här presenteras diverse olika miljöcertifieringar som finns på marknaden 

men även andra sätt att arbeta med miljön i åtanke. Detta kapitel efterföljs av en översiktlig 

beskrivning av köpcentrumförvaltning. Därefter påbörjas resultatdelen, Empiri: köpcentrums 

miljöarbete i Stockholm, vilken grundas på information från den elektroniska 

enkätundersökningen samt eventuella intervjuer. I kapitlet redovisas miljöpolicys och miljöarbete 

för varje enskilt fördjupningsobjekt. Uppsatsen avslutas med en djupare analysdel där författarnas 

egna uppfattningar och åsikter presenteras. 
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2. METOD 

Vid utformning av denna uppsats används en hermeneutisk metod som bygger på författarnas 

förståelse och egna tolkningar. Under författandet kommer kvalitativa undersökningar 

genomföras för att skapa en djupare förståelse snarare än att visa ett statistiskt eller matematiskt 

samband. Syftet med uppsatsen är att få en kunskap om hur köpcentrum i Stockholm tar hänsyn 

till miljön och därför valdes den kvalitativa metoden. 

 

För att kunna besvara om och hur köpcentrum arbetar med miljön och om detta arbete kan 

förbättras gjordes först en litteraturgenomgång där information hämtades i tidigare publicerade 

artiklar och relevant litteratur. Kunskapen inhämtades för att få en bra infallsvinkel om hur 

fastighetsföretag arbetar med miljöfrågor på den kommersiella marknaden men även för att få en 

förståelse för hur köpcentrum förvaltas. 

 

Syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse för miljöarbete och huruvida köpcentrum 

arbetar för att bidra till en minskad miljöpåverkan. För att kunna kartlägga detta utfördes därför 

en enkätundersökning samt ett antal intervjuer. Området för undersökningen begränsades till att 

endast inkludera köpcentrum i Stockholmsområdet då intervjuer och besök i köpcentrumen 

lättare skulle kunna genomföras. Enkäten skickades totalt ut till 22 stycken köpcentrum avseende 

diverse olika miljöfrågor i den löpande driften och vid ombyggnationer. Sju stycken köpcentrum 

svarade på enkäten (ca 32 %). Av dessa sju gjorde vi fyra stycken fördjupningsintervjuer. Ett 

flertal försök utfördes för att öka svarsfrekvensen på enkätundersökningen. Påminnelser 

skickades ut men även nyutskick av enkäten gjordes till personer på andra befattningar inom 

organisationen utan resultat. Svaren från enkätundersökningen och intervjuerna sammanställdes i 

resultatdelen och analyserades.  

 

Under författandet av uppsatsen fanns stora svårigheter att hitta specifik information om 

köpcentrums miljöarbete. Som ett resultat av den bristande informationen baseras resultatdelen 

huvudsakligen på intervjuer och enkätsvar. Med detta i beaktande finns viss risk för att 

informationen är subjektiv och partisk. 
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3. MILJÖARBETE INOM FASTIGHETSSEKTORN 

3.1 Allmänt om fastighetsförvaltning 

Det traditionella sättet att se på fastighetsförvaltning av kommersiella fastigheter är att ägaren ska 

erbjuda en uppvärmd yta till hyresgästen dvs. fokus ligger på tekniska funktioner i fastigheten 

(Lind och Lundström, 2009). Detta synsätt håller dock på att förändras då förvaltningen idag 

fokuserar på att bevarar fastigheten men även på att öka fastighetens värde genom teknik, 

ekonomi, juridik och genom att vårda sina hyresgäster (Sääf och Alvebro, 2011). Ur kundens 

perspektiv är inte fastigheten i sig särskilt intressant.  Hyresgästens mål är att optimera sin 

verksamhet vilket endast är möjligt om lokalens funktioner passar hyresgästens verksamhet. 

Detta är en av anledningarna till att större fokus idag läggs på hyresgästen. Förvaltaren vill 

utveckla hyresgästens arbetsmiljö så att den passar dennes verksamhet och på så sätt får nöjda 

kunder. För att lyckas med detta krävs det att ägaren har stor kompetens om hyresgästens 

verksamhetsområde. För att kunden ska kunna driva verksamheten optimalt krävs även att alla 

funktioner och service fungerar effektivt (Lind och Lundström, 2009). Hyresgästen vill ägna sig åt 

sin kärnverksamhet och därför har begreppet Facilitiy management (FM) vuxit fram. FM är en 

samordning av alla fastighetsrelaterade stödtjänster till kärnverksamheten som kunden efterfrågar 

till exempel städning, catering, post, växel eller inredning. 

 

Enligt Lind och Lundström (2009) ses fastighetsförvaltning idag som en servicetjänst till kunden, 

vilken är beroende av 5 olika faktorer för att en bra tjänst ska genereras: 

1. Realkapital – Realkapitalet bildas av marken och byggnaden som företaget äger. 

Realkapitalet utmärker fastighetsförvaltningen då det har ett antal egenskaper som det 

förknippas med t.ex. design och att fastigheten är bunden till en viss geografisk plats. 

2. Finansiellt kapital – Den löpande förvaltningen påverkas av räntan om ägaren finansierat 

fastighetsinvesteringen med stor andel lånat kapital.  

3. Human kapital - Ägaren måste idag se förvaltningsprocessen ur kundens synvinkel. 

Kunskap måste finnas om hyresgästens verksamhet och därför krävs det att ägaren har 

duktiga medarbetare med stor kompetensbredd.  

4. Socialt kapital – De nätverk och relationer som företaget har byggt upp till kunder och 

konkurrenter. 

5. Information – För att kunna fatta bra beslut om fastighetsförvaltning krävs bra 

information. Information krävs om det egna fastighetsbeståndet (exempelvis intäkter och 

kostnader) och om den omkringliggande marknaden (information om hyresmarknaden). 



 

 

 13 

3.2 Miljöarbete på den kommersiella fastighetsmarknaden 

Fastighetssektorn svarar för en stor del av energiförbrukningen särskilt vad gäller energi till 

uppvärmning och det är en stor anledning till varför klimat- och energifrågor blivit så viktiga 

inom branschen (Lind och Lundström, 2009). Enligt Lind och Lundström (2009) har det stora 

fokuset på miljöfrågor gjort att fastighetsägare ofta tänker livscykelekonomiskt vad gäller 

kommersiella fastigheter. Det innebär att fastighetsägaren har ett helhetsperspektiv vad gäller 

byggnaden (”från vaggan till graven”), alla framtida konsekvenser som kan uppstå till följd av ett 

beslut skall de försöka förutse. Vid byggandet av en fastighet kan man exempelvis överväga att 

använda ett billigt eller dyrt byggmaterial, respektive val resulterar i prisskillnader vid byggandet 

men även i framtiden under den löpande förvaltningen. Genom att välja ett dyrare stommaterial 

kan det bidra till att ett hus i princip blir självförsörjande i framtiden. Vid val av byggmaterial kan 

de kontrollera materialets energibehov vid produktion, rivning eller återanvändning. Grönt 

byggande kan även innebära att man tar hänsyn till framtida temperaturhöjningar redan i 

byggprocessen, utvecklar värmesystem som producerar och konsumerar värme och kyla effektivt 

eller optimerar inomhusbelysningen energieffektivt (Lind och Lundström, 2009). 

 

Fokuset på miljöfrågor i bygg- och fastighetssektorn har lett till att olika miljöklassningssystem 

har uppkommit för att minska miljöbelastningen och driva på utvecklingen (Lind och 

Lundström, 2009). Idag finns ett antal olika klassificeringssystem för att certifiera en grön 

byggnad (se nedan) varav några av dessa är: LEED, BREEAM, Green Building och 

Miljöbyggnad.  

3.2.1 LEED 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett amerikanskt bedömningssystem 

för att driva miljömässigt uthålligt byggande och resurseffektivitet (Tretum AB, 2012). 

Klassificeringssystemet är ett av de mest kända systemen för att granska en byggnads 

miljöprestanda. Granskningen av byggnaden sker utifrån följande sex delområden som alla 

bedöms och poängsätts: 

 Vattenförbrukning 

 Energianvändning 

 Närmiljö 

 Material 

 Inomhusklimat 
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 Innovation och design 

Miljöklassificeringen görs sedan, utifrån poängsättningen, av byggnaden i fyra olika nivåer; 

Certifierad, Silver, Guld eller Platinum (Sweden Green Building Council, 2012a). Målet med 

systemet är att främja och påskynda utvecklingen av ett miljömässigt och hållbart 

fastighetsbestånd som i sin tur leder till ökad livskvalitet för användarna av beståndet (Berglund 

och Bonde, 2011a). Systemet har en mängd olika bedömningsverktyg beroende på vad det är som 

ska bedömas (t.ex. nybyggnation, renovering eller driften) samt vad det är för byggnadstyp. New 

Construction, Major Renovation, Existing Building, Operations & Maintenance är alla exempel 

på olika bedömningsverktyg inom LEED.     

3.2.2 BREEAM 

BREEAM står för ”Building Research Establishment Enviromental Assessment Method” och 

är ett av de äldsta miljöklassningssystemen, det har funnits i uppdaterade versioner sedan 1990 

(Berglund och Bonde, 2011b). Systemet kommer ursprungligen från Storbritannien och är en av 

de mest spridda miljöklassificeringarna i Europa. BREEAM har även inspirerat till en mängd 

andra miljöklassningssystem så som LEED och Green Star (vilken inte kommer att tas upp i 

denna uppsats). Inom BREEAM bedöms byggnadens miljöprestanda och dess påverkan på 

närmiljön utifrån följande parametrar; 

 Energiförbrukning    

 Vattenanvändning   

 Projektledning  

 Inomhusklimat (ventilation och belysning)  

 Avfallshantering 

 Markanvändning och ekologi  

 Byggmaterial och återanvändning 

 Avfallshantering   

 Förorening 

 Innovation 

 Transport och närhet till kollektivtrafik 

 Hälsa och välbefinnande 
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Vid användning av miljöklassningssystemet BREEAM finns det ett antal olika manualer beroende 

på vilken typ av byggnad som ska bedömas exempelvis kontor, handel eller industri (Berglund 

och Bonde, 2011b). Utöver dessa finns en särskild internationell manual som används vid 

bedömning av diverse byggnadstyper inom EU. 

 

Bedömning av en fastighet enligt BREEAM baseras på ett poängsystem, där varje parameter har 

krav som måste uppnås för att resultera i en viss poäng (Berglund och Bonde, 2011b). Varje 

faktor kontrolleras individuellt och summeras sedan för att uppnå en av de fem certifikatnivåerna 

som är: pass, good, verygood, excellent och outstanding. För att överhuvudtaget kunna få ett 

miljöcertifikat måste byggnaden minst få ”Pass” på varje enskild parameter. En sammanställning 

kan först då göras och resultera i ett BREEAM certifikat.  

3.2.3 Green Building 

Green Building lanserades 2004 och är ett initiativ från EU att driva på energieffektiviseringen i 

bygg- och fastighetssektorn (Sweden Green Building Council, 2012b). För att en fastighet ska få 

bli certifierad enligt Green Building krävs det att byggnaden förbrukar 25 % mindre energi än 

tidigare eller jämfört med  nybyggnadskravet i BBR. Den 25 procentiga minskningen räknas 

under en femårs period, vilket innebär att det krävs en totalminskning med minst 25 % för de 

fem åren.  Green Building är det snävaste miljöklassificeringssystemet och relativt enkelt att nå då 

många äldre kommersiella fastigheter inte har tagit hänsyn till energianvändningen (Lind och 

Lundström, 2009). 

3.2.4 Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöklassningssystem där syftet är att bedöma byggnaders 

miljöpåverkan på omgivningen (Berglund och Bonde, 2011c). Miljöcertifieringen av byggnader 

ska bidra till en hållbar utveckling av bygg- och fastighetssektorn och säkerställer byggnadens 

miljöprestanda enligt följande parametrar: 

 Innemiljö 

 Energi 

 Material och kemikalier  

 

Enligt Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld (Berglund och Bonde, 

2011c). För att uppnå betyget brons måste byggnaden uppfylla de krav som ställs i BBR. 

Miljöbyggnad används vid klassificering av en mängd olika byggnadstyper, men lämpar sig bäst 
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för bedömning av kontor och flerbostadshus. För att få certifieringen skall fastigheten bedömas 

tidigast ett år efter att den togs i bruk och efter det att slutbesiktningen genomförts. Vid 

bedömning finns två olika bedömningsmanualer, en för befintlig byggnad och en för 

nybyggnation. Certifikatet är giltigt i högst 10 år från utfärdandet.  

3.2.5 Passivhus  

En annan förekommande standard som inte är så vanlig i Sverige är Passivhus. Ett passivhus är 

en byggnad som har minimala värmeförluster, liten miljöbelastning och stor energibesparing. Vid 

uppvärmning av byggnaden kommer 70-75% av energin från instrålande sol, spillvärme från 

apparater och matlagning samt värme från människor. Detta gör att byggnaden behöver ytterst 

lite tillverkad energi för uppvärmning vilket resulterar i minskade koldioxidutsläpp 

(Passivhuscentrum, 2012a). Enligt Passivhuscentrum behöver passivhusen endast en femtedel av 

vad dagens byggnader kräver. Standarden utvecklades i Tyskland i början av 1990-talet och för att 

en byggnad ska få kallas passivhus måste den uppfylla flera olika krav (Passivhuscentrum, 2012b). 

De svenska kraven varierar beroende på byggnadstyp så som bostad eller lokal och förtydligas i 

dokumentet FEBY 12 kravspecifikation (Passivhuscentrum, 2012c). Exempelvis finns ett 

grundkrav som stadgar att en byggnads tillförda värmeeffekt max får motsvara 10 W per 

kvadratmeter. När inomhustemperaturen ligger på +20o C och ute temperaturen motsvarar årets 

kallaste dag. Andra typer av krav reglerar storleken på värmeförlusten samt lufttätheten i 

byggnaden.  

 

I slutet av 2009 kom en uppdatering av EU-direktivet EPBD som handlar om byggnaders 

energiprestanda. EU har beslutat att energikonsumtionen ska minska med 20 % till och med år 

2020. Beslut fattades även om att nybyggnationer som sker efter 2020 i princip ska vara 

nollenergihus och därmed förbruka väldigt lite energi och till övervägande del förnybar energi. 

Krav ställs då även på minskad energiförbrukning vid ombyggnationer av hus (Sabo, 2009) 

(Europeiska kommissionen, 2009).  

 

Under de senaste 10 åren har mer än 15000 passivhus byggts runt om i Europa. Byggnadernas 

användningsområde varierar och utgör främst bostäder, skolor, sjukhus och kommersiella lokaler 

(Passiv House Institute US, 2011). Trots att passivhus standarden visat sig fungera även på 

kontorsfastigheter har standarden fått en dålig genomslagskraft på den svenska marknaden. 

Passivhusen i Sverige utgörs främst av bostadsfastigheter så som småhus och 

flerbostadsfastigheter i form av lägenheter. I en redovisning från Energimyndigheten och 
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Svenska miljöinstitutet (2012) över passivhus i Sverige saknas information om kontorsfastigheter 

av denna karaktär. Dock presenteras här en skola och en förskola som bägge bedrivs i byggnader 

av passivhus karaktär. Den främsta anledningen förmodas vara vårt mildare klimat samt att det 

krävs bättre lösningar avseende kylning och uppvärmning (Energimyndigheten och Svenska 

miljöinstitutet, 2012).  

 

Huruvida standarden skulle kunna tillämpas även på butikslokaler är omtvistad. I en 

undersökning som gjorts av VTT, Research Centre of Finland lät företaget testa olika 

värmekällor, byggtekniska och installationstekniska lösningar i en simulerad inredningsbutik på 

10 000 kvm. Slutsatsen som drogs av undersökningen var enligt Ari Laitinen anställd vid VTT att 

passivhus standarden inte passar för butikslokaler (Lindholm, 2011). En av de huvudsakliga 

anledningarna ansågs vara svårigheten att förutse antalet personer som kan komma att befinna sig 

i lokalen, detta är en viktig faktor då de bidrar till värmen i lokalen. Dessutom kräver butiker ofta 

mer kylning än andra lokaler då de använder väldigt mycket belysning i sina lokaler. Mängden 

lampor alstrar mycket värme och eftersom att det i butiker finns en ambition om ett lägre 

inomhusklimat på runt omkring 18oC krävs mer energi för att hålla nere temperaturen. 

3.2.6 incitament för miljöcertifiering 

För att aktörer på den kommersiella marknaden ska vilja arbeta mer miljövänligt vid 

förvaltningen av sina fastigheter måste det finnas ekonomiska incitament för detta (Bonde et al, 

2009). Att förvalta och bygga mer miljövänligt leder ofta till en högre investeringskostnad vilket 

kräver ökade framtida vinster. Lind och Lundström (2009) tar upp ett antal olika incitament till 

varför fastighetsägare väljer att miljöcertifiera sina byggnader: 

 
 

 Det finns en efterfrågan och vilja bland kunder att betala mer i hyra för klimatsmarta och 

energieffektiva lokaler. Vilket leder till hyreshöjningar och minskade vakanser. 

 Investeringskostnaderna ökar i byggnadsfasen men energibesparingsåtgärderna leder till 

lägre drift- och underhållskostnader över hela livscykeln.  

 Att arbeta för en hållbar utveckling stärker fastighetsägarens varumärke. 

 Fastighetsägaren kan få bättre kreditvillkor i form av lägre ränta. 

 En fastighet som är miljöcertifierad kan värderas högre vid försäljning då: fastigheten kan 

ha högre effektivhyra, ägandet av en miljöcertifierad byggnad kan vara mindre riskfyllt i 

förhållande till framtida krav, längre hyreskontrakt skrivs då hyresgäster som vill ha gröna 

kontrakt med stor sannolikhet tänker långsiktigt i andra avseenden.  
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3.3 Gröna Hyresavtal 

Miljö- och klimatfrågor blir allt viktigare i dagens samhälle och därför har det vuxit fram ett antal 

system för att certifiera sin byggnad som miljövänlig till exempel LEED och BREEAM (Lind 

och Lundström, 2009). Det finns dock inget enhetligt sätt att klassificera en kommersiell fastighet 

som ”grön”. Detta gör att en byggnad kan ses som miljövänlig i ett system men inte i ett annat. 

Som ett komplement till att klassificera sin byggnad som grön har därför begreppet gröna 

hyreskontrakt vuxit fram. Gröna hyreskontrakt är ett sätt att ge både ägare och hyresgäst 

incitament att sänka sin energiförbrukning och agera mer miljövänligt. I många hyresavtal finns 

nämligen splittrade incitament. Mäts förbrukningen individuellt hos hyresgästen har inte ägaren 

något incitament att vidta åtgärder som minskar förbrukningen av energi. Hyresgästen har å 

andra sidan inget incitament att sänka sin förbrukning om energiförbrukningen inkluderas i 

hyran. Enligt Lind och Lundström (2009) krävs fem olika delar för att ett grönt hyreskontrakt ska 

uppstå: 

 Energiförbrukningen ska mätas individuellt 

 Både hyresgäst och ägare ska arbeta för att byggnaden får hög miljöklassning 

 Att det finns en gemensam plan för båda parter hur energiförbrukningen ska minskas. 

 Att det finns en arbetsgrupp som ansvarar för att genomföra planen. 

 Att det finns ett tydligt sätt att lösa konflikter. 

 

Det gröna hyresavtalet består ofta av ett antal mål som hyresgästen och hyresvärden gemensamt 

arbetat fram (Diaz Jernberg och Ytterfors, 2011). Målen brukar omfatta: Miljövänlig 

avfallshantering, minimering av energiförbrukningen, materialval som ger en minimerad 

miljöpåverkan vid ombyggnad samt användning av grön el. Grön el är energi producerat från 

vind, vatten eller solkraft. 

 

Begreppet gröna hyresavtal har sitt ursprung i Australien och de är än idag det land som kommit 

längst med utvecklingen av hyresavtalen (Diaz Jernberg och Ytterfors, 2011). Antagligen beror 

detta på att den australiensiska regeringen varit drivande i att få igenom utvecklingen av 

hyresavtal som är inriktade mot miljön och ett hållbart tänkande. Gröna hyreskontrakt kom till 

Sverige först under 2010 då fastighetsbolaget Vasakronan införde det i sin verksamhet. Arbetet 

med att ta fram ett standardiserat avtal avseende gröna hyreskontrakt pågår just nu av 

Fastighetsägarna Sverige AB och ska vara färdigt under våren 2012 (Fastighetsägarna Sverige AB, 

2012). Standardavtalet ska ge en klar definition av vad ett grönt hyreskontrakt innebär men även 

ett lätthanterligt verktyg för hyresgäst och hyresvärd. 
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4. KÖPCENTRUMFÖRVALTNING 

4.1 Allmänt om köpcentrumförvaltning 

Målet med förvaltningen av ett köpcentrum är att skapa höga fastighetsvärden (Backemar, 2010). 

Metoden för att göra detta skiljer sig från traditionell fastighetsförvaltning genom att faktorer 

som läge, underhåll och standard spelar stor roll vid köpcentrumförvaltning. Förvaltningen kan 

delas in i de 3 nivåerna: Ekonomisk förvaltning, kommersiell förvaltning och värdeskapande 

åtgärder (asset management).  

 

Avkastningen i ett köpcentrum påverkas av hårda faktorer som det geografiska läget, 

kommunikation (parkering och kollektivtrafik), underhåll samt marknadsunderlag (Åldstedt och 

Malmeby, 2011). Men avkastningen påverkas även av mjuka värden i själva marknadsplatsen som 

hyresgästmix, miljö, städning, marknadsföring, varumärket och upplevelsen. 

4.1.1 Asset management 

För att ett köpcentrum ska vara lönsamt måste det med vissa intervall göra förändringsarbeten 

för att fortsätta locka kunder (Backemar, 2010). Värdeskapande åtgärder kan handla om olika 

analyser för att se om det finns utvecklingsmöjligheter i form av marknads- och 

konkurrensanalyser, nyckeltalsanalyser eller köpcentrumanalyser. Men asset management handlar 

även om planering av förnyelsearbete, värderingar, köp- och sälj transaktioner samt om- och 

tillbyggnader.  

4.1.2 Ekonomisk förvaltning 

Inom den ekonomiska förvaltningen utförs intäkts- och kostnadsbudgeten, den löpande 

redovisningen, hyresanalyser, nyckeltalsredovisning med mera i ett köpcentrum (Backemar, 

2010). Centrumledningen ansvarar dessutom för rapportering till fastighetsägaren och 

hyresgästerna av köpcentrumets omsättnings- och besöksutveckling samt antalet uthyrningar.  

4.1.3 Kommersiell förvaltning  

Med kommersiell förvaltning menas marknadsföring av köpcentrumet, uthyrning av lokaler, 

utveckling av hyresgästmixen, hyresförhandlingar, varumärkesbyggnad och andra liknande 

arbeten i köpcentrumet (Backemar, 2010). Det handlar om att kunna erbjuda en stark 

marknadsplats till konsumenterna då intäkterna i första hand kommer från att centrumet erbjuder 

ett starkt varumärke samt kundflöden och inte från hyresintäkter. Det är möjligt för 

köpcentrumet att stärka sin marknadsplats genom löpande och professionella förbättrings- och 
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förnyelseåtgärder . Kommersiell förvaltning kan även kallas kundorienterad förvaltning då 

centrumledningen måste ta hänsyn till hyresgästens behov och konsumentens behov för att få en 

effektiv förvaltning. 

4.2 Köpcentrumets lönsamhet  

Ett köpcentrums lönsamhet påverkas av flera olika faktorer. Köpcentrumets omsättning påverkas 

främst av marknadsunderlaget, management, konkurrens, läge och tillgänglighet men även av 

köpcentrumets koncept (Backemar, 2010). Konceptet utformas efter köpcentrumets aktuella 

målgrupp vilken avgörs av givna marknadsförutsättningar som läge, konkurrens och demografi. I 

konceptet ingår köpcentrumets profil och hyresgästmix, layout och design, marknadsföring, 

öppethållande och säkerhet. Omsättningen skapar i sin tur hyresintäkter. Köpcentrumets 

kostnader påverkas av hyresförluster så som vakanser, löpande investeringskostnader i form av 

förbättringar och förnyelse, räntekostnader samt driftkostnader (reparation och underhåll). Från 

hyresintäkterna räknas kostnaderna bort vilket ger köpcentrumets lönsamhet.  
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5. EMPIRI: KÖPCENTRUMS MILJÖARBETE I 

STOCKHOLM 

I denna del redovisas resultatet från studien, informationen som presenteras här är hämtad från 

enkäter, intervjuer och informationssökning. Enkäten besvarades av: Bromma Blocks, Farsta 

centrum, Mörby centrum, Sickla köpkvarter, Sollentuna centrum, Stinsen och Vällingby city. 

Utifrån dessa valde Farsta centrum, Mörby centrum, Sickla köpkvarter och Stinsen att ställa upp 

på en djupare intervju. Enkäten och intervjuerna innehöll frågor avseende byggnation och 

renovering, den löpande förvaltningen, hyresgäster, samt miljöbelastningar och potentiellt 

förbättringsarbete.  

Vid enkätundersökningen behandlades frågan huruvida den hårda konkurrensen köpcentrumen 

emellan påverkar det enskilda köpcentrumets miljösatsningar. Alla fördjupningsobjekten svarade 

att konkurrensen inte påverkar arbetet med miljön då företagen hade utarbetade miljöpolicys. Det 

visade sig dock vid två av intervjuerna att anställda i köpcentrumen inte hade kännedom om 

dessa miljöpolicys och mål. Frågan om konkurrans kommer med anledning av det enhälliga 

svaret inte att presenteras mer utförligt i empiri delen.              

5.1Bromma Blocks  

Informationen i denna punkt, baseras på enkätsvar som lämnats av representanter från KF Fastigheter om inget 

annat anges. 

5.1.1 Om Bromma Blocks  

Bromma Blocks öppnade i september 2010 och ligger i Hangar 3 vid Bromma flygplats i 

Stockholm. Hangaren byggdes ursprungligen 1948 och användes då av SAS för att förvara 

flygplan (KF fastigheter, 2010a). Bromma Blocks har ca 80 butiker och restauranger på en yta om 

54 000 kvm (KF Fastigheter, 2012a). Upptagningsområdet omfattar primärt Bromma, Solna, 

Sundbyberg och Mälaröarna men även Stockholms västra innerstad, Vällingby och Järvafältet. I 

detta område bor det idag ca 350 000 personer, vilka räknas som några av Sveriges köpstarkaste 

kunder. Ägare och förvaltare av Bromma Blocks är KF Fastigheter som vid invigningen 

beräknades ha investerat ca 2 miljarder kr i ombyggnationen (KF Fastigheter, 2012b). Ytterligare 

utveckling ska ske av handelsplatsen där köpcentrumet idag är beläget. Under 2014 beräknas den 

nybyggda delen i H4-byggnaden öppnas. Bromma Blocks får då sammanlagt ca 150 butiker och 

den uthyrningsbara lokalarean kommer att öka till ca 100 000 kvm (KF Fastigheter, 2011). 
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KF Fastigheter har en tydligt utarbetad miljöpolicy som huvudsakligen innebär att ekologiskt 

hållbara lösningar ska skapas och att kontinuerligt samarbete ska ske med kunder för att minska 

miljöpåverkan (KF Fastigheter, 2012c). Detta miljöarbete ska bland annat ske genom att resor 

och transporter ska planeras och genomföras på ett miljöanpassat sätt, användningen av icke 

förnyelsebara naturresurser ska minskas samt genom att skapa bättre förutsättningar för en 

effektiv avfallshantering. Men även förekomsten och användningen av miljöfarliga ämnen i 

fastigheterna samt energianvändningen i projekt och förvaltning ska minskas. 

5.1.2 Byggnation och renovering 

Vid utvecklingen av flygplanshangaren till handelsplats krävdes en omfattande ombyggnation där 

utgångspunkten var ett långsiktigt hållbart miljöarbete vid både byggnation och i den löpande 

driften (KF Fastigheter, 2012a). Beslut togs därför från KF Fastigheters sida att byggnaden skulle 

certifieras enligt Green Building. Före ombyggnationen förbrukade hangaren 3 340 000 kWh 

energi och stort arbete las därför ner på att minska förbrukningen av klimatkyla, värme och el 

(KF Fastigheter, 2010b). Hangaren är dock kulturminnesmärkt vilket betydde att portar, fasader 

och bärande konstruktioner var tvungna att behållas. För att få ner energiförbrukningen byttes 

fönstren ut, en vägg byggdes innanför portarna (då portarna hade dålig isoleringsförmåga) samt 

ett kylsystem i form av ett högtemperatursystem användes för att kyla av inneluften med 

uteluftens naturliga kyleffekt (kylbafflar). Efter ombyggnationen hade KF fastigheter lyckats 

sänka energiförbrukningen med mer än 75 % till 650 000 kWh i lokalen. 

 

Av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser står transporten av byggmaterial till och från 

byggarbetsplatsen för 4-5% (KF Fastigheter, 2010c). Vid ombyggnationen av Hangar 3 

utvecklade därför KF fastigheter ett nytt koncept vad gäller transporter av byggmaterial som 

kallas ”Gröna Transporter”. Konceptet innebär att inte endast kvalitet och pris ligger till grund 

vid valet av anbudsgivare utan även koldioxidutsläpp är en viktig faktor. När transportföretag 

skulle väljas till ombyggnationen prioriterades därför företag som använde miljövänligt bränsle. 

För att minska antalet transporter till och från byggarbetsplatsen sökte även KF fastigheter 

tillstånd att krossa schaktmaterial på plats istället för att materialet skickades till en kross och 

sedan transporterades tillbaka till bygget för att återanvändas. Konceptet med Gröna Transporter 

ledde i slutändan till att andelen transporter minskade med 8-10% vid renoveringen jämfört med 

en normal byggarbetsplats samt gav en besparing på ca 2 miljoner kronor. 
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Att ta hänsyn till miljön vid projektering är viktigt för KF Fastigheter. Vid byggandet av Bromma 

Blocks var därför hållbarhets lösningar en stor faktor vid materialval till de butiksavskiljande 

väggarna. Valet av material föll på Bambu då det är både slitstarkt och ett snabbväxande träslag 

(KF Fastigheter, 2012a).  

5.1.3 Löpande förvaltning 

När det gäller miljöarbete i den löpande förvaltningen arbetar KF fastigheter bland annat med att 

återanvända inredningsmaterial om så är möjligt och för att optimera energianvändningen i 

Bromma Blocks följer förvaltaren upp energiförbrukningen via ett styr- och övervakningssystem. 

KF Fastigheter har även arbetat med att reducera antalet transporter till och från fastigheten för 

att minska koldioxidutsläppen, detta genom att tillhandahålla effektiv hantering av avfall (KF 

Fastigheter, 2012a). 

 

Ett av KF fastigheters mål är att arbeta för en långsiktigt hållbar miljö och vid förvaltandet av 

Bromma Blocks försöker de därför ha ett livscykelekonomiskt tänkande vid installation av nya 

system. Detta innebär att istället för att förvaltaren endast tittar på vad systemet kostar vid 

inköpstillfället så studeras den totala kostnaden och energiförbrukningen för systemet under hela 

dess livstid. 

5.1.4 Hyresgäster 

För att locka nya hyresgäster till Bromma Blocks använder sig KF Fastigheter av miljöargument i 

sin marknadsföring. När det gäller urvalet av hyresgäster till köpcentrumet har det hittills inte 

varit aktuellt att välja bort nya hyresgäster som inte tar hänsyn till miljön. Men då intresset för 

hållbarhets- och klimatfrågor blir allt större tror KF Fastigheter att så kan bli fallet i framtiden om 

hyresgästen exempelvis agerar oetiskt. Det är inte bara ägaren som har intresse i miljöfrågor utan 

även hyresgästerna blir mer och mer uppmärksamma på problemet då Corporate Social 

Responsibility blir allt viktigare inom alla organisationer. 

5.1.5 Miljöbelastningar och potentiellt förbättringsarbete 

Ett av Bromma blocks största problem när det gäller miljöfrågor är att en stor andel av kunderna 

är bilburna. Det finns dock en förhoppning om att denna miljöbelastning ska komma att minska 

då flera bostadsområden planeras i upptagningsområdet. Om ett antal år utvecklas dessutom 

kollektivtrafiken då tvärbanan får en hållplats inne på handelsområdet, vilket kan leda till att fler 

väljer att ta sig kommunalt till köpcentrumet (KF Fastigheter, 2012a). 
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I nuläget finns inga gröna hyresavtal med hyresgästerna i Bromma Blocks. Men för att underlätta 

miljöarbetet från uthyrarens och hyresgästens sida kan detta möjligen införas i framtiden, då en 

standardmall finns formulerad avseende gröna hyresavtal. 

5.2 Farsta centrum  

Informationen i denna punkt, baseras på enkätsvar och intervju med Stefan Karlsson, representant från Atrium 

Ljungberg AB om inget annat anges. 

5.2.1Om Farsta centrum 

Farsta centrum invigdes i oktober 1960 (Farstacentrum, 2012e). Det var då Sveriges största 

köpcentrum och ett av de första ABC-samhällena. Samhällen där arbete, bostäder och centrum 

var samlat på samma ställe. Under året 1998 genomgick köpcentrumet en totalrenovering och 

därefter har även en ny del byggts till vilken stod klar 2010. Affärsiden är att erbjuda sina kunder 

ett folkligt stadsdelscentrum där arbetsplatser, butiker, service, frisk och hälsovård kombineras 

(Atrium ljungberg, 2012e). Centrumet har omkring 150 butiker och präglas av 60-talsarkitektur i 

K-märkta fastigheter. Till Farsta centrum tar sig kunderna enkelt med kollektivtrafiken då det är 

en samlingsplats för buss, tunnelbana, och pendeltåg.  

Farsta Centrum ägs och förvaltas av Atrium Ljungberg AB som har en miljöpolicy som 

huvudsakligen innebär att de skall bidra till ett mer hållbart samhälle genom att deras verksamhet 

skall bedrivas med minsta möjliga negativa miljöpåverkan (Atrium Ljungberg, 2012d). De strävar 

efter att skapa löpande rutiner och metoder för miljöarbete samt hur detta skall mätas, följas upp, 

och redovisas. De vill influera sina samarbetspartners och samarbeta för ett bättre miljöarbete. 

Ett annat mål är att upprätta frivilliga hållbarhetsöverenskommelser och fler Gröna hyresavtal. 

Ytterligare exempel är att öka andelen icke bilburna besökare till Atrium Ljungbergs mötesplatser.  

5.2.2 Byggnationer och renovering 

Atrium Ljungberg AB har som mål att miljöcertifiera alla nya byggnader färdigställda efter 2011 

men eftersom att Farsta Centrum är en äldre byggnad har ingen ansökan om miljöcertifiering 

gjorts. I dagsläget finns det heller inga planer på att certifiera de befintliga byggnaderna inom den 

närmaste framtiden. Centrumbyggnaderna är kulturminnesmärkta vilket bidrar till att inga 

ändringar av fasaden är tillåtna. Dock begränsar detta inte möjligheten att genomföra invändiga 

ombyggnationer. Här bestämmer ägarna vilka renoveringar och ombyggnationer som skall göras 

och vilket material som skall användas i de allmänna delarna av köpcentrumet. När det gäller 



 

 

 25 

uppbyggnad och renovering av själva butikerna är det hyresgästerna som ansvarar och bestämmer 

vilka hantverkare som utför jobbet samt vilket material som används.  

5.2.3 Löpande förvaltning 

I shoppingcentret används energieffektivbelysning i de gemensamma delarna för att minska 

energiförbrukningen men även den extra uppvärmning som lamporna bidrar till. Resultatet blir 

att det inte krävs lika mycket kyla för att hålla nere temperaturen i köpcentrumet. För att 

optimera användningen av värme, energi, ventilation och kylning togs nyligen ett företag in som 

skall effektivisera systemen så att de anpassar sig bättre efter behovet. När köpcentrumet är 

stängt går värme och ventilation ner på lågvarv. Anledningen till att aggregaten inte stängs av helt 

är för att det krävs stora resurser och tid för att exempelvis värma upp byggnaden igen. Andra 

faktorer som även spelar in är att rulltrapporna börjar rulla först när köpcentret öppnar och inte 

redan två timmar innan då personalen börjar jobba. I den nya delen så bryts elen i hela butiken då 

hyresgästen låser efter stängning, och i gamla delen sker central nedsläckning för alla butiker.  

I centrumet arbetar Atrium Ljungberg med att öka förståelsen för miljön genom att lämna 

rekommendationer om åtgärder som kan minska hyresgästernas energiförbrukning. Atrium 

Ljungberg köper idag in all el till den gamla delen av centrumet, elen fördelas sedan ut till 

hyresgästerna som har individuella elmätare. Den här lösningen bidrar till att Atrium Ljungberg 

kan styra vilken el som används av hyresgästerna. Elen som köps in är till 100 procent grön el 

från förnyelsebara energikällor. Dock skiljer sig den nya delen från den gamla på så vis att 

hyresgästerna här tecknar egna avtal med valfri elleverantör. Atrium Ljungberg kan i det fallet inte 

påverka vilken el som köps in. Individuell mätning är inget som förekommer när det gäller 

vattenanvändning eller värme. Bakgrunden är huvudsakligen att majoriteten av butikerna 

använder väldigt lite vatten, endast till toaletter och kökspentryn. Värmen är likaså en 

svårmotiverad faktor att kunna mäta då det inte är något som butikerna själva kan styra över.  

När det gäller sopor och avfall samarbetar de med Rangsells, och varje hyresgäst har ett eget avtal 

dem emellan.  

5.2.4 Hyresgäster 

När centrumet står inför problemet att etablera en ny hyresgäst i sina lokaler tas huvudsakligen 

hänsyn till verksamhetens butiksmix, målgrupp och profil. Det viktigaste i dagens läge är att få en 

bra butiksmix som passar centrumets kunder. Vid val av ny hyresgäst så är det mindre viktigt 

huruvida gästerna har någon miljöpolicy. Dock hävdar Atrium Ljungberg AB att de vid två 
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potentiellt likvärdiga hyresgäster väljer den som har det bästa miljöengagemanget och en 

miljöpolicy.   

5.2.5 Miljöbelastningar och potentiellt förbättringsarbete 

Farsta centrum anser inte att andelen bilburna kunder är ett problem som de måste 

klimatkompensera för. Främsta anledningen är att kollektivtrafiken är så pass bra och utvecklad 

när det gäller att ta sig till och från centrumet att många kunder väljer att resa kollektivt. 

 

I Farsta centrum diskuteras ett antal åtgärder som skulle kunna förbättra miljöarbetet. Ett 

alternativ vore att anställa en eller två personer som endast arbetar med miljöfrågor på företaget. 

Funderingar har även funnits kring att införskaffa solceller, vilka skulle kunna placeras på 

centrumbyggnadens platta tak. Detta skulle förvisso innebära inverkan på den utvändiga 

konstruktionen men Atrium Ljungberg tvivlar på att K-märkningen skulle förhindra 

installationen av solcellerna. En annan pågående process är att utvärdera möjligheten att nyttja 

restaurangers och matbutikers spillmatsavfall till biogastillverkning. 

 

Ett av målen inom Atrium Ljungberg är att införa gröna hyresavtal, vilket de i framtiden hoppas 

kunna använda gentemot hyresgäster i Farsta centrum. Gröna hyresavtal ger både hyresgästerna 

och förvaltaren incitament att informera sig samt engagera sig mer i miljön.    

5.3 Mörby centrum 

Informationen i denna punkt, baseras på enkätsvar och intervju med Robin Renman, representant från Diligentia  

om inget annat anges. 

5.3.1 Om Mörby centrum  

Mörby centrum öppnades året 1961 i Danderyds kommun och blev 1977 klassat som ett 

inomhuscentrum (Mörby Centrum, 2008). Sedan centrumet byggdes har det genomgått 

utbyggnad och flertalet renoveringar. Idag har köpcentrumet en total uthyrningsbar area om 

18000 kvm fördelat på fem våningsplan. Här inryms butiker, kontors- och kommersiella lokaler.  

Långt gångna planer finns om en omfattande tillbyggnad av centrumet (Danderyds Kommun, 

2012). Syftet med tillbygganden är att öka centrumets attraktivitet genom att skapa mer butiks-, 

kontors-, lokal- och bostadsyta. Enligt detaljplanen ska den befintliga centrumbyggnaden byggas 

ut med 1-2 våningsplan vilket innebär att detaljhandel kommer att erbjudas på dubbelt så stor yta 

som idag (Danderyds Kommun., 2010), (Svensk Handel, 2010). Köpcentrumet är en 

samlingsplats för kollektivtrafiken, handel, arbetsplatser och service i kommunen. I centrumet 
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finns nergång till tunnelbanan samt direkt närhet till mängder av bussar. Dessutom ligger det 

lättillgängligt intill E18 och platsen passeras dagligen av en mängd pendlare som tar sig mellan 

norrförort och de centrala delarna av Stockholm eller vidare till E4an.  

 

Mörby Centrum ägs och förvaltas av Diligentia AB som är ett dotterbolag till 

livförsäkringsbolaget Skandia liv (Diligentia, 2012a). Diligentia är en av de större fastighetsägarna 

i Sverige och har som primärt syfte att långsiktigt äga, utveckla och förvalta sina fastigheter. 

Företaget sitter just nu med i en förhandling som drivs av Fastighetsägarna där man försöker 

förhandla fram ett standard dokument för gröna hyreskontrakt vilka de hoppas kunna börja 

använda inom snar framtid (Diligentia, 2012b). Diligentia har en miljöpolicy och anser att 

företagets största miljöbelastningsområden är användningen av energi, material, utsläpp till luft 

och vatten samt avfall (Diligentia, 2012b). Enligt miljöpolicyn skall de även arbeta aktivt med 

hållbarhet och minimera sin negativa miljöpåverkan. Företaget har här även specificerat en 

mängd olika områden och tillvägagångssätt exempelvis att minimera energianvändningen i 

fastigheterna. Vilket kom till uttryck relativt nyligen då Mörby Centrum erhöll miljöcertifikatet 

Green Building i Mars 2012. Genom stort engagemang och grundligt arbete med att 

energieffektivisera byggnadens system lyckades de sänka energiförbrukningen med 27 % mellan 

åren 2007-2012 (Diligentia, 2012c).  

5.3.2 Byggnation och renovering 

När butikerna står inför ombyggnationer så ansvarar de vanligen för detta själva, vad gäller 

material och utförandeföretag. Dock är ägarna med och beslutar om sådant som berör 

ventilation, värme, brandlarm och sprinklersystem. När det gäller den kommande utbyggnaden av 

Mörby Centrum skall den genomföras på ett sådant sätt att byggnaden lever upp till BREEAM 

standard då ett sådant certifikat eftersträvas. Diligentia har även som policy att de vid nybyggnad 

skall utforma byggnaderna så att användning av icke förnyelsebara resurser minimeras. Dessutom 

informeras entreprenörer som utför byggnationen om Diligentias miljö- och energipolicy så att de 

kan arbeta i samverkan för att hitta miljö- och energianpassade lösningar.  

5.3.3 Löpande förvaltning 

Att Mörby centrum nyligen erhöll Green Building var ett resultat av Robin Renmans engagemang 

att minska energiförbrukningen. Resultatet är en produkt av ett långsiktigt arbete där Diligentia 

under en femårsperiod försökt effektivisera de befintliga systemen. Den största utmaningen var 

att många av byggnadens system var av äldre karaktär och inte alltid anpassade att fungera på de 

nya sätten. De lyckades dock genomföra flera små åtgärder och i kombination med att optimera 



 

 

 28 

och tillvarata de befintliga resurserna lyckades de sänka förbrukningen med 27 % under fem år. 

Del av utmaningen var också att minskningen skulle kunna genomföras på det befintliga systemet 

utan att några större investeringar skulle behövas. Detta lyckades och resultatet levde upp till 

förväntningarna. Ett problem som finns är att vissa system inte är sammankopplade med 

varandra vilket kan resultera i onödig förbrukning. Exempelvis så är värmen och kylan inte 

sammankopplade och därför sker inte automatiskt anpassning efter varandra. Följden blir helt 

naturligt att när någon anser att det är för kallt i rummet höjer en anställd värmen. Personen 

glömmer dock bort att vrida ner kylan, som då fortsätter pumpa ut kall luft i samma mängd som 

tidigare. Effekten blir att systemen motverkar varandra och detta är ett problem som Mörby 

Centrum är medvetna om samt arbetar för att försöka motverka.  

 

Ett av Diligentias miljömål 2011 var att samtliga fastigheter skulle ta del av deras elhandelsavtal 

som innebär att de köper in koldioxidminimerad el från vattenkraft. Som en effekt av detta har 

Mörby Centrum sedan årsskiftet 2010/2011 köpt in el som huvudsakligen utvinns ur vattenkraft. 

Denna el används i de gemensamma delarna av centrumet men i de enskilda hyresgästlokalerna 

tecknas individuella elavtal. Hyresgästerna bestämmer själva vilken elleverantör och vilken typ av 

el som skall köpas in. All belysning släcks ner när köpcentret stängs och ersätts då av ljus som 

styrs av rörelsedetektorer. Rulltrapporna saknar på grund av sin ålder någon lågfartsfunktion men 

stängs av och på av väktarna vid stängning och öppning. Eventuellt kommer dessa att bytas ut 

när köpcentrumet byggs om. I den vanliga driften försöker Mörby centrum ta till vara på material 

som monteras ned för att eventuellt kunna återanvändas.  

 

I Mörby centrum har det länge funderats kring huruvida spillmatsavfall skall kunna användas till 

biogastillverkning. För att det skall fungera krävs stor noggrannhet och att hyresgästerna 

engagerar och tar sig tid till detta. Det har därför beslutats att en prövoperiod skall införas under 

sommaren där en av brännbart komparna byts ut till en matavfallskomp. Därefter skall en 

utvärdering av resultatet göras, och om resultatet är lyckosamt kommer metoden att införas på 

heltid. 

 

Mörby Centrum deltar i miljöevenemanget Earth hour 2012, vilket innebär att hela centrumet 

släcks ner under en timme, vid angivna datum.  
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5.3.4 Hyresgäster 

Vid val av ny hyresgäst vars syfte är att etablera sin verksamhet i Mörby centrums lokaler är det 

viktigaste att hyresgästen tillför någon typ av mervärde till centrumet. I dagsläget väljs inte 

hyresgäster bort på grund av att de saknar en miljöpolicy dock hävdas att ett företag som har fått 

mycket negativ publicitet angående bristande miljöansvar skulle kunna komma att väljas bort. 

  

Mörby centrum arbetar hela tiden med att öka hyresgästernas miljömedvetenhet, exempelvis så 

bestod sommargåvan 2011 av energimätare som visade exakt hur mycket elektricitet som en 

produkt förbrukade. Centrumledningen lämnar även information om åtgärder som kan vidtas för 

att minska elförbrukningen avseende bland annat belysning. 

5.3.5 Miljöbelastningar och potentiellt förbättringsarbete 

I likhet med Farsta centrum så anser inte heller Mörby centrum att andelen bilburna kunder är ett 

stort miljöproblem för köpcentrumet. Orsaken är att majoriteten av kunderna reser kollektiv, går 

eller cyklar. Lättheten att resa till centrumet kollektivt med buss eller tunnelbana gör att många i 

dagsläget väljer det alternativet framför bilen.  

 

Efter sommarens prövoperiod med biogastillverkning hoppas centrumledningen på ett positivt 

besked så att de kan införa åtgärden på heltid. På frågan hur Mörby centrum utöver detta skulle 

kunna göra centrumet mer miljövänligt nämns solceller som intressant. Miljösatsningen skulle 

kunna kombineras med en stor vepa som informerar passerande billister om att centrumets 

energikälla är solen. Detta kan öka andras tankar om miljöansvar samtidigt som de gör en insats 

för att minska miljöpåverkan. Problemet är dock att priset för solceller fortfarande är för högt i 

förhållande till effekten.         

5.4 Sickla köpkvarter 

Informationen i denna punkt, baseras på enkätsvar och intervju med Bengt Johansson, representant från Atrium 

Ljungberg AB om inget annat anges. 

5.4.1 Om Sickla köpkvarter 

Sickla Galleria invigdes 2005 och ligger i Nacka kommun med närhet till Hammarby sjöstad och 

östra Södermalm (Atrium Ljungberg AB, 2012a). Idag är området mest känt som Sickla 

Köpkvarter, vilket utgörs av ett flertal byggnader i närheten av varandra. Sickla Galleria var en av 

de första att byggas i området och är en av huvudbyggnaderna i Sickla Köpkvarter. Området där 

köpkvarteret är beläget utvecklades under 1900-talet som ett industriområde varför många av 



 

 

 30 

kvarterets byggnader utgörs av gamla fabriksbyggnader. Själva industrin i området avvecklades 

under 1990- talet och där finns nu ett attraktivt köpkvarter med butiker, aktiviteter, skolor, kultur 

och kontorslokaler. En blandning av nybyggda och gamla byggnader ger området mycket karaktär 

och det har utsetts till världens första köpkvarter. I köpkvarteret finns 66 000 kvm handelsyta och 

70 000 kvm kontorslokaler (Atrium Ljungberg AB, 2012b). År 1997 köpte dåvarande Ljungberg 

Gruppen området i Sickla och idag äger och förvaltar Atrium Ljungberg AB Sickla köpkvarter 

(Atrium Ljungberg AB, 2012c). 

 

År 2010 besöktes köpkvarter av 12,5 miljoner personer och omsatte 2 800 MKR (Atrium 

Ljungberg AB, 2012c). Sicklas upptagningsområde sträcker sig över Nacka, Hammarby Sjöstad, 

östra Södermalm, Värmdö och söder-om-söder. Idag bor cirka 35 000 personer inom några 

kilometers avstånd och antalet invånare i Nacka kommun förväntas öka vilket ger 

utvecklingsmöjligheter. 

5.4.2 Byggnation och renovering 

Ett utav Atrium Ljungbergs strategiska mål är att alla nya byggnader ska certifieras enligt 

BREEAM (Atrium Ljungberg, 2012d). Av Sicklas nuvarande handelsbyggnader är det ingen som 

är miljöcertifierad och det finns inte heller några framtida planer på detta. Ägaren har dock 

försökt öka miljöinriktningen på handelsområdet genom att nyligen ha anlagt ett Sedumtak på en 

av byggnaderna. Ett sedumtak är ett tak med levande växter och detta är positivt på så sätt att det 

både isolerar taket samt tar emot och renar dagvattnet. Effekterna av sedumtaket har ännu inte 

undersökts men om resultatet är positivt kan ägaren möjligen tänka sig att anlägga det vid 

nybyggnationer. 

 

Av Atrium Ljungbergs miljöpolicy framgår det att verksamheten ska bedrivas med minsta möjliga 

negativa påverkan på miljön för att bidra till ett hållbart samhälle (Atrium Ljungberg AB, 2011). 

Vid ny- eller ombyggnad försöker Sickla köpkvarter generellt ta hänsyn till miljön. Vid samarbete 

med entreprenörer ställs därför krav på en befintlig miljöpolicy. Sickla köpkvarter ligger som 

redan nämnts på ett gammalt industriområde vilket gör en ombyggnad på området mer 

komplicerad. Allting som grävs upp ur jorden måste genomgå en analys och eventuellt renas från 

föroreningar som kan finns i marken. Många av handelsbyggnaderna ligger dessutom i 

dieselfabrikens gamla lokaler, det påverkade dock inte ombyggnaden av lokalerna till handelsplats 

nämnvärt mycket då sanering ej behövde genomföras. 
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5.4.3 Löpande förvaltning 

Vid förvaltningen och i den löpande driften av Sickla köpkvarter försöker Atrium Ljungberg AB 

att ta hänsyn till miljön i så stor utsträckning som möjligt. Detta gör ägaren genom att använda 

fjärrvärme till uppvärmning, fjärrkyla till komfortkyla och en värmeväxlare för både till- och 

frånluft i ventilationen. När det gäller att minska vattenförbrukningen i gallerian har snålventiler 

installerats. Det innebär att mer luft pumpas in i vattensystemet, effekten blir densamma men 

vattenförbrukningen minskar. Vissa hyresgäster som förbrukar mycket vatten har även 

individuella vattenmätare, exempelvis frisörer, detta för att en uppföljning lättare skall kunna 

göras. Hänsyn tas även till miljön i den löpande förvaltningen då ägaren försöker att minska 

energiförbrukningen. Allmänbelysningen i gallerian har därför bytts ut till lågenergilampor och all 

el som köps in är grön el. Elen köps in centralt till hela Sickla köpkvarter och fördelas sedan ut till 

hyresgästerna. Alla hyresgäster har dessutom individuella elmätare så att energiförbrukningen 

lättare ska kunna följas upp och regleras. Återanvändning av material i den allmänna delen av 

köpkvarteret görs i så stor omfattning som möjligt. Dock bestämmer hyresgästerna själva om de 

vill återanvända materialet i sina egna lokaler.  

5.4.4 Hyresgäster 

Sickla köpkvarter kan inte styra hyresgästernas materialval utan de kan endast rekommendera 

miljövänliga produkter. I Hyresavtalet skulle man möjligen kunna reglera butikernas materialval 

men ägaren tror att en sådan klausul skulle vara både svår att genomföra och fördyrande. 

Klausulen skulle kunna medföra att nya hyresgäster väljer att etablera sig i alternativa köpcentrum 

där klausulen inte existerar. En miljövänligklausul skulle därför i princip endast vara möjlig om 

alla köpcentrum tog in den i sina hyresavtal. 

 

Sickla köpkvarter har idag väldigt få vakanser. Men när urval sker av nya hyresgäster är den 

huvudsakliga faktorn att aktören tillför mervärde till kvarteret och inte huruvida de arbetar aktivt 

för ett hållbart samhälle. Skulle dock situationen uppstå att två likvärdiga aktörer vill etablera sig i 

Sickla så väger miljöaspekten tungt vid urvalet. Ägaren anser även att en hyresgäst skulle väljas 

framför en annan som agerat oetiskt och därmed fått dålig publicitet. 

 

Ett annat av Atrium Ljungbergs strategiska mål är att upprätta fler gröna hyresavtal (Atrium 

Ljungberg, 2012d). Idag finns inga gröna hyresavtal i Sickla köpkvarter utan det är mest på 

kontorssidan i Sickla som gröna hyresavtal har etablerats. Hittills har hyresgästerna i Sickla 
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köpkvarter inte ställt några höga krav på att hyresavtalen måste vara gröna och därför har man 

som ägare inte sett något behov av att införa det.  

5.4.5 Miljöbelastningar och potentiellt förbättringsarbete 

En av Sickla köpkvarters största målgrupper är barnfamiljer vilket gör att en stor del av kunderna 

är bilburna. Atrium ljungberg använder sig inte av klimatkompensering för att väga upp den stora 

andelen bilburna kunder. Men en diskussion pågår med kommunen om att bygga en bättre gång- 

och cykelväg in i området samt en eventuell broövergång från Hammarby sjöstad för att 

underlätta framkomsten för konsumenterna.  

 

Nyligen anlades ett Sedumtak på en av byggnaderna i Sickla. Effekterna av projektet har ännu 

inte utvärderats men Atrium Ljungberg kan tänka sig att använda fler sedumtak på sina 

nybyggnader i framtiden om resultatet av det byggda taket visar sig vara positivt. 

5.5 Sollentuna centrum 

Informationen i denna punkt, baseras på enkätsvar som lämnats av representanter från Steen och Ström Sverige 

AB om inget annat anges. 

5.5.1Om Sollentuna centrum 

Sollentuna centrum ägs av Steen & Ström Sverige AB och har idag 120 butiker fördelat på 33 000 

kvm uthyrningsbar handelsyta (Steen & Ström Sverige AB, 2011). Centrumet invigdes 

ursprungligen 1975 och hade då cirka 40 butiker på 20 000 kvm (Steen & Ström Sverige AB, 

2006). Efter att Steen & Ström Sverige AB köpt Sollentuna centrum beslutades att en ut- och 

ombyggnation skulle göras av köpcentrumet. Det ”nya” centrumet stod färdigt i början av 2010 

och var Sveriges första designorienterade köpcentrum då stor omsorg lades ner vid byggandet för 

att skapa en unik miljö med rymd och ljus (Steen & Ström Sverige AB, 2012a). Centrumet är 

uppbyggt utifrån fyra shoppingstråk som särskiljer sig genom materialval och butiksutbud. 

Upptagningsområdet är i princip hela norra Stockholm. 

5. 5.2 Byggnation och renovering 

Ägaren Steen & Ström Sverige AB har tydligt uppsatta miljömål när det gäller ombyggnation av 

Sollentuna centrum. Ett mål är att de i sin verksamhet ska arbeta för att effektivisera 

resursanvändningen, minimera miljöbelastningen och reducera miljörisker (Steen & Ström 

Sverige AB, 2012b). När utbyggnad eller renovering sker av köpcentrumet tittar ägaren generellt 
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utifrån ett miljö- och energisnålt perspektiv samt försöker att ta hänsyn till miljön vid till exempel 

materialval. 

5.5.3 Löpande förvaltning 

För att arbeta miljövänligt vid den löpande driften av Sollentuna centrum använder sig ägaren av 

ett relativt unikt system för fjärrkyla. Köpcentrumet tar in 8-gradigt vatten från Edsviken för att 

kyla av luften i köpcentrumet och pumpar sedan tillbaka 23-gradigt vatten. När det gäller val av 

inredningsmaterial i butiker och återanvändning av dessa bestämmer hyresgästerna själva om den 

lokal som de hyr. Förvaltaren eller ägaren har inga speciella synpunkter på att materialet måste 

vara miljövänligt eller att återanvändning ska ske i största möjliga mån förutom att det ska ske i 

enlighet med de lagkrav som finns. 

5.5.4 Hyresgäster 

Ett av Steen & Ström Sverige ABs mål är att prioritera hyresgäster och leverantörer som tar 

miljö- och samhällsansvar (Steen & Ström Sverige AB, 2012b). Urvalet av hyresgäster till 

Sollentuna centrum görs först och främst för att få en komplett butiksmix som attraherar 

köpcentrumets besökare. Hyresgäster som inte tar hänsyn till miljön väljs inte bort som kund 

men ägaren tror att större krav på miljöengagemang kommer att ställas i framtiden. En hyresgäst 

som då inte har samma uppfattning om miljön som ägaren kan med stor sannolikhet komma att 

väljas bort.  

5.5.5 Miljöbelastningar och potentiellt förbättringsarbete 

Sollentuna centrums största miljöbelastning är köpcentrumets energiförbrukning. För att få 

centrumet mer miljöinriktat anser därför ägaren att elförbrukningen behöver minskas och att 

bättre lösningar måste utvecklas för värme och kyla. Vissa delar av året förbrukar köpcentrumet 

nämligen kyla samtidigt som värme tillsätts.  

5.6 Stinsen 

Informationen som presenteras under denna punkt, baseras på enkätsvar och intervju med Anders Sjöström 

representant från Newsec Asset Management om inte annat anges. 

5.6.1Om Stinsen   

Köpcentrumet Stinsen ligger norr om Stockholm i Sollentuna kommun och består av 90 butiker 

fördelat på två våningsplan (Stinsen, 2012a). Affärsidén är att erbjuda närmare, bättre och 

vänligare shopping till familjer med barn i åldrarna 0-20 i dess primärområde Sollentuna 
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kommun. Stinsen invigdes 1995 och hade inledningsvis en totalarea om 22 000 kvadratmeter. 

Under 2005 genomfördes en omfattande ombyggnation vilket bidrog till att butiksarean ökade 

med ytterligare 18 000 kvadratmeter och att antalet butiker fördubblades (Alla Centrum, 2012).  

 

Shoppingcentret Stinsen utgör en andel i en fastighetsfond som sedan sommaren 2011 ägs av 

CBRE Global Investors men som sedan en längre tid förvaltats av Newsec Asset management 

(Sjöström, 2012). Newsec Asset management är ISO certifierade inom miljö och kvalitet och 

strävar alltid efter att ligga i framkant. Vid förvaltningsarbete avseende kunders fastigheter sker 

ett aktivt arbete med miljön samt strävar de efter att implicera den tydliga miljöpolicyn i kundens 

önskemål och behov. Tillsammans formges en långsiktig miljöplan som sträcker sig över hela 

kontraktstiden och omfattar samtliga fastigheter i fonden. Därefter görs individuella 

miljöstatusbesiktningar och affärsplaner som mynnar ut i årliga miljöhandlingsplaner för de 

enskilda objekten. Vid miljöstatusbesiktningen undersöks fastigheten utifrån nuvarande 

miljöcertifieringar och sedan arbetar Newsec förutsättningslöst med alla miljöklassningar. 

Därefter väljs den miljöklassning och miljöcertifiering som anses rimlig och uppnåbar utifrån 

byggnadens egenskaper och kundens miljömål.  

5.6.2 Byggnationer och renovering 

Vid ombyggnationer och renoveringar använder köpcentrumet sig av ett styrande dokument som 

reglerar de befintliga och uppsatta miljökraven. Dokumentet berör en mängd olika aspekter som 

anses viktiga så som inneklimat och energianvändning. Även val av byggmaterial, produkter och 

hur byggavfall skall hanteras. Bestämmelser om typ av konstruktionen och dess material, regler 

kring arbetsmiljön vid själva byggandet och förvaltningen.  

5.6.3 Löpande förvaltning  

Stinsen köpcentrum har till följd av Newsecs arbetsmetod en långsiktig affärsplan som sträcker 

sig över hela kontraktstiden. Denna innehåller delvis långsiktiga miljömål samt en utredning över 

vad i fastigheten som utgör de största miljöbelastningarna. Utifrån den görs sedan årliga 

miljöhandlingsplaner där de årliga målen fastställs samt tänkbara åtgärder. Här redovisas vilket 

uppföljningssystem som skall användas och när åtgärden skall genomföras. När Newsec fick i 

uppdrag att förvalta Stinsen av förgående ägaren ING Real Estate gjordes en 

miljöstatusbesiktning på den redan då färdigbyggda fastigheten för att bilda sig en uppfattning om 

dess egenskaper samt vilka certifikat som ansågs lämpliga att eftersträva. ING Real Estate och 

Newsec beslutade med hänsyn till undersökningen att ansöka om miljöcertifikatet ”BREEAM in 

use”.  Ansökningen ledde till att Stinsens köpcentrum år 2010 erhöll miljöcertifieringen 



 

 

 35 

”BREEAM in use” med det högsta betyget som dittills tilldelats ett köpcentrum i Skandinavien. 

Värderingen som utfördes baserades helt på fastighetens egenskaper som fanns vid själva 

förvärvet (miljöstatusbesiktningen), då det primära syftet var att skapa sig en uppfattning om 

fastighetens aktuella status. Om Stinsen hade valt att vänta med miljövärderingen tills idag, så 

hävdar förvaltaren att en högre nivå skulle uppnåtts i ”BREEAM in use” som ett resultat av 

genomförda förbättringar och åtgärder. Det faktum att fonden nyligen tillföll en ny ägare ändrar 

inte förvaltarens arbete med miljön och att upprätthålla det femåriga certifikatet med dess årliga 

statusuppdateringar. Dock finns föraningar om att Stinsen efter certifikatets utgång kommer att 

arbeta för att eventuellt erhålla ett LEED certifikat.  

 
Stinsen är ett köpcentrum som ligger i framkant när det kommer till diverse olika miljösatsningar. 

Ett av miljömålen för 2012 är noggrannare sortering av matavfall för att kunna använda det till 

biogastillverkning. Detta är en utveckling av det tidigare källsorteringssystemet vilket delade in 

avfallet i 15 stycken fraktioner. Butikerna anses vara noggranna med sorteringen av sopor och 

annat avfall vilket regelbundet följs upp och kontrolleras.  

 

Stinsen urskiljer sig från många andra köpcentrum i Stockholmsregionen, då de under hösten 

2011 installerade solceller på shoppingcentrets relativt platta tak. Satsningen är en åtgärd för att 

minska energiförbrukning. Solcellsparken stod klar årsskiftet 2011-2012 och är den största i 

Sverige för ett köpcentrum och beräknas leverera 68 000 kWh per år. Vid tidpunkten för 

byggandet erhöll Stinsen statligt stöd som motsvarade 55 procent av kostnaden. Syftet är att 

använda solcellsenergin till varierade men synliga ändamål, för att väcka tankar och öka 

medvetenheten hos kunder och anställda. I dagsläget finns funderingar kring att illustrera miljön i 

kombination med användandet av solenergin. Exempelvis genom att dekorera hissarna med träd, 

buskar, sol och fågelkvitter samtidigt som de drivs på solenergi. Alternativt att erbjuda gratis el 

under en helg till hyresgäster som i samband med sina reklamevent väver in miljön i eventet. 

Förslagsvis om apoteket i ett event demonstrerar hudkrämer, solskyddsfaktorer eller andra 

produkter som är speciellt miljöinriktade eller skyddar oss från solen. Ett annat alternativ är att 

använda elen till de planerade laddningsstolparna för elbilar.    

 

Vid den dagliga driften av Stinsen köpcentrum används fjärvärme och komfortkyla genom 

kylmaskiner samt sker viss återvinning av överskottvärme. Vintertid har de möjlighet att använda 

sig av frikyla, all energi och vattenförbrukningen följs upp av ett energistatistikprogram. Elen som 

används består i dagsläget av delvis grön el, målet är att Stinsen från och med 2013 endast skall 
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köpa in grön el. Hyresgästerna tillåts inte ha några individuella elavtal utan all el köps in centralt 

av Stinsen som sedan i sin tur fördelar ut elen. Resultatet blir att alla butiker från och med 2013 

kommer att använda grön el. För att skapa incitament till hyresgästerna att inte förbruka onödig 

energi har alla en individuell elmätare. Hyresgästerna blir då angelägna om att hitta alternativa 

metoder och mer energieffektiv belysning för att minska sin förbrukning. Individuell mätning av 

butikernas värme eller vattenförbrukning förekommer generellt inte. Dock så används individuell 

mätning av vattenförbrukningen hos hyresgäster vars verksamheter tenderar att ge upphov till en 

högre vattenförbrukning. Vanligtvis är det frisörer, biltvätt, restauranger & kaféer, Citygross och 

gym. I dagsläget används miljöklausuler i vissa avtal, främst i avtal för hyresgäster som bedriver 

en viss typ av verksamhet som kan vara förknippad med en större risk avseende miljön 

(exempelvis biltvätt).  

5.6.4 Hyresgäster 

När Stinsen skall välja ny hyresgäst till sina lokaler väljer de inte bort hyresgäster som saknar en 

miljöpolicy. Istället försöker Newsec hel tiden att påverka och öka hyresgästernas 

miljömedvetenhet genom information och feedback. Vid urval av ny hyresgäst studeras främst 

verksamhetens målgrupp, och profil. I dag är det viktigaste att få en bra butiksmix som passar 

centrumets kunder. Öka hyresgästernas miljömedvetenhet är ett av Newsecs och 

fastighetsägarens uppsatta mål. Alla hyresgäster måste följa miljölagarna i sin verksamhet samt så 

har vissa hyresgäster speciella miljöklausuler.   

5.6.5 Miljöbelastning och potentiellt förbättringsarbete 

Vid miljöstatusbesiktningen ansågs Stinsens största miljöbelastningsområden vara uppvärmning, 

energi och att de flesta kunder är bilburna. Inom dessa områden finns därför diverse mål och det 

pågår ständiga arbeten för att skapa förbättringar. Stinsens lokalisering mellan två 

pendeltågstationer bidrar till att många av kunderna väljer bilen då det är omständigt att ta sig dit 

kollektivt eller till fots. Till följd av de många bilburna kunderna arbetar Stinsen aktivt med 

kommunen för att kollektivtrafiken i området skall bli bättre. Målet är att göra det smidigare för 

de som vill promenera, cykla eller resa kollektivt och därigenom minska antalet bilar och 

koldioxidutsläpp. En diskuterad möjlighet är att bygga ut pendeltågsperrongen vid Häggvik samt 

binda samman den med en redan befintlig nergång som i dagsläget inte når ända fram till 

perrongen. Detta är en nergång som endast används av Banverket, och är därmed inte avsedd för 

”vanliga” människor. Om nedgången byggas om och öppnas för allmänheten skulle gångvägen 

till Stinsen bli avsevärt kortare och säkrare. 
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Inom organisationen pågår diskussioner om huruvida gröna avtal kan komma att införas för vissa 

nyckelhyresgäster. Att inför gröna hyreskontrakt är ett av ägarnas mål, det har dock beslutats att 

dessa skall införas först när en standardmall för gröna hyreskontrakt har presenterats. Enligt 

Newsec pågår ett arbete med att formatera ett grönt hyreskontrakt som är att anse som ett 

standardavtal och som skall kunna användas av alla. Detta görs utav representanter från alla 

berörda aktörer och syftet är att underlätta för såväl uthyrare och hyresgäst. Att skriva ett eget 

grönt hyreskontrakt kan bli en kostsam historia dessutom finns risk att en part hamnar i 

underläge. Ett standardavtal gör det enklare för hyresgästen då den kan vara säker på att skriva 

under något som har genomarbetats av parter från bägge sidor.  

5.7 Vällingby city 

Informationen i denna punkt, baseras på enkätsvar som lämnats av representant från Newsec Asset Management 

om inte annat anges.   

5.7.1Om Vällingby city  

Vällingby city byggdes i början av 1950-talet i Vällingby kommun som då var ett av de så kallade 

ABC-samhällena. Ett samhälle där arbete, bostäder och centrum ligger samlat på samma ställe 

(Vällingby City, 2008a). Vällingby City var då det första storcentrumet utanför Stockholm city. 

Centrumets primärupptagningsområde är Vällingby men även västerort och Mälaröarna. Året 

1987 erhöll centrumet en kulturminnesmärkning vilket innebär att fasader och centrumets 

helhetsintryck inte får ändras. Detta har dock inte omöjliggjort om- och till byggnation av 

centrumet, då det under de senaste åren genomgått en stor ombyggnation. Ombyggnationen 

resulterade i att centrumets storlek nästintill fördubblades och nu finns ungefär 200 butiker 

(Vällingby City, 2008b). En nybyggnation gjordes även och bidrog till att gallerian Modehuset 

Kfem byggdes i Vällingby City. Kfem invigdes i mars 2008 och har erhållit flertal utmärkelser för 

sin framstående arkitektur och är mest omtalat på grund av sitt så kallade svävande tak, 

konstruktion och ljussättning (Vällingby City, 2008c).  

Vällingby city ägs av Svenska bostäder och förvaltas av Newsec asset management. Ägarna 

Svenska bostäder har en tydlig miljöprofil och miljöpolicy (Svenska Bostäder, 2010a). En 

miljöpolicy som innebär att alla naturresurser ska användas effektivt och sparsamt, samt att deras 

klimatpåverkan ska vara minimal. De har även som mål att utföra åtgärder som minskar den 

negativa påverkan på miljön. Dessa mål kom exempelvis till uttryck vid ombyggnationen av 

Vällingby city år 2007, då de enligt enkäten valde en hög miljöprofil för effektiv drift och 

förvaltning. Eftersom att det är ett utomstående företag som ansvarar för förvaltningen är det 
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betydelsefullt hur de ställer sig till miljön. Newsec Asset Management arbetar kontinuerligt för att 

minska miljöpåverkan och har diverse miljömål och miljöpolicys. I sitt arbete skapar de årliga 

miljöhandlingsplaner och miljömål i samverkan med ägaren och utifrån dennes önskemål och 

budget. Newsec som organisation har som målsättning att deras aktiviteter skall bidra till en så 

liten miljöpåverkan som möjligt (Newsec, 2011a). En målsättning som är väldigt lik 

fastighetsägarens tidigare nämnda mål och miljöpolicy.   

5.7.2 byggnation och renovering 

Vid ombyggnationer av butikslokalerna finns det beroende på projekttyp ett antal olika miljökrav 

föreskrivet i handlingarna. Exempelvis källsortering, ventilation och återvinningstyp men när det 

gäller material och inredningsval i lokalerna så hanterar hyresgästerna detta själva.  

5.7.3 Löpande förvaltning 

För att ta hänsyn till miljön vid den löpande förvaltningen av Vällingby city har en 

bergvärmeanläggning installerats som producerar miljövänlig värme. Vid installationen var 

bergvärmeanläggningen en av de större i Sverige och syftet var i princip att göra köpcentret 

självförsörjande när det gäller lokalt producerad värme och kyla. Dock har det visat sig att 

värmen som produceras inte är tillräcklig för att värma upp köpcentrumet och därför tas 

resterande miljömärkt energi in från Fortum. Borrhålen i bergvärmeanläggningen används även 

sommartid för att kyla ner köpcentrumet miljövänligt. De har även ett återvinnande 

ventilationssystem som kallas FTX-ventilation.  

Soporna från köpcentret och dess verksamhet samlas, sorteras och återvinns i en 

avfallsanläggning som drivs i egen regi av Vällingby City. Här finns en speciell avdelning för 

matavfall där resterna från köpcentrets restauranger mals ner och återvinns till biogas.  

2.7.4 Hyresgäster 

Vid val av nya hyresgäster så utgår centrumet främst från konsumenternas behov och önskningar 

detta eftersom att många av de större organisationerna lever upp till de miljökrav som ställs. 

Miljön är alltid viktig men inte en avgörande faktor vid valet av hyresgäster.      

2.7.5 Miljöbelastningar och potentiellt förbättringsarbete 

En av köpcentrumets största miljöbelastningar är att en stor andel av kunderna idag är bilburna.  
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Förvaltarna anser därför att köpcentrumet kan bli mer miljöinriktat om man fick fler kunder att 

åka kollektivt. Ett annat sätt att arbeta mer med miljön vore att investera i nya energisnåla 

tekniker.  

 

 

6. ANALYS 

Resultatet av denna undersökning visar att många företag som äger och förvaltar stora 

shoppingkomplex har en miljöpolicy och uttrycker vikten av detta på hemsidor men även i enkät 

och intervju. Huruvida köpcentrumen sedan faktiskt arbetar aktivt med miljön är en invecklad 

fråga med en mängd varierande och betydande parametrar. Mängden parametrar gör det omöjligt 

att ge ett generellt svar som innebär att alla köpcentrum dras över en och samma kant vilket vore 

felaktigt. Undersökningen har därför inget tydligt svar dock har den klargjort vilka dessa 

parametrar är och vilken vikt de har i besluten som fattas samt vilka problem som finns och 

hindrar att miljöarbetet får en viktigare plats i förvaltningen. De primära faktorerna som påverkar 

miljöengagemanget vid drivandet av ett köpcentrum visade sig vara: ägande, organisationen, 

hyresgäster, konkurrens, butiksmix samt kostnader och lönsamhet.  

6.1 Primära faktorer 

6.1.1 Ägande 

Hur stor andel miljön ska utgöra i förvaltningen och vid byggnationer verkar delvis bero på 

ägarsituationen i köpcentrumet. I ett antal av de köpcentrum som presenterades i resultatdelen 

var ägaren och förvaltaren inte samma företag, vilket skulle kunna leda till oenighet om 

miljömålen skiljer sig åt mellan företagen. Problem skulle exempelvis kunna uppstå om ägaren 

inte vill investera i miljön men förvaltaren har höga krav på sitt miljöarbete. Newsec Asset 

Management som förvaltar, men inte äger, Vällingby City och Stinsen angav att de skulle välja 

bort ett förvaltningsobjekt om kundens oengagemang i miljön tydigt stred mot deras högt 

uppsatta miljömål. Men problem skulle även kunna uppstå om ägaren har höga miljökrav men 

förvaltaren saknar den rätta kunskapen och därför ej har förmågan att leva upp till kraven. 

Arbetet med miljön kan i dessa situationer komma i kläm och en konflikt bildas mellan ägare och 

förvaltare. Det skulle dock kunna tänkas att ägare som inte är villiga att göra miljöinvesteringar 

blir motarbetade av de hyresgäster som ställer höga krav på miljön. Intresset för hållbarhetsfrågor 

blir allt större och hyresgäster knuta till stora kedjor arbetar ofta med CSR samt har miljöpolicys, 

vilket kan bidra till att de inte är villiga att etablera sig i köpcentrum som ej tar hänsyn till miljön. 
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För att inte riskera att förlora viktiga kunder kan därför ägaren bli tvungen att investera i hållbara 

lösningar på grund av hyresgästernas påtryckningar. 

 

6.1.2 Organisationen 

Bristen på kommunikation inom företagets organisation är en annan faktor som kan påverka 

miljöarbetet i köpcentrumet. Detta var ett problem som uppmärksammades under studien då 

flertalet av fördjupningsobjekten hade miljöpolicys men i vissa fall kände inte representanten från 

företaget till policyn eller dess innebörd. Det kan konstateras att bristen på information mellan 

ägare och centrumledningen gör det svårt att uppnå miljömål som ej är tydligt kommunicerade. 

Det är en sak att sätta upp mål men en annan att verkligen arbeta för att målen uppfylls. 

6.1.3 Hyresgäster 

Resultatet av undersökningen visar att många av de fördjupningsobjekt som valdes ut i studien 

engagerar sig och vidtar åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. Men omfattade problem kan 

uppstå i miljöarbetet då förvaltaren har svårt att styra sina hyresgästers aktioner exempelvis då det 

gäller val av miljövänligt inredningsmaterial till lokalen. Hyresgästerna är ofta väletablerade och 

stora kedjor som fattar centrala beslut rörande skötsel av butiker, inredningsmaterial, 

ombyggnationer ibland även utförandeentreprenader, budget mm. Dessa centralt fattade beslut 

omfattar ofta alla butiker i hela Sverige och ibland även flera länder. Köpcentrumen erkänner 

svårigheten att kunna ställa vissa krav på sina hyresgäster då det ofta inte är dem själva som fattar 

dessa beslut.  

6.1.4 Konkurrens 

Ett problem som köpcentrumen verkar relativt omedvetna om, är frågan huruvida den hårda 

konkurrensen köpcentrumen emellan påverkar det enskilda miljöarbetet. Många respondenter 

nekade till att detta skulle påverka deras miljösatsningar. Men vid en djupare analys av enkät- och 

intervjusvar kunde det misstänkas att konkurrensen indirekt påverkar. Det blev tydligt att det är 

just konkurrensen i kombination med tidigare argument om hyresgäster som gör att kraven på 

hyresgästerna generellt sätt är låga. Rädslan för att förlora hyresgäster i köpcentrumet på grund av 

för högt ställda krav vad gäller miljövänligt materialval, el, belysning, entreprenörer vid 

ombyggnationer, närproducerade råvaror mm är påtaglig.  
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6.1.5 Butiksmix 

Under arbetets gång framkom att många köpcentrum inte lägger särskilt stor vikt vid hyresgästers 

miljöpolicy eller vilken ställning de tar till miljön vid framställandet av sina produkter. När 

köpcentrumet står inför ett beslut att ta in en ny hyresgäst är den viktigaste faktorn att 

hyresgästen passar in i köpcentrumets butiksmix. Centrala egenskaper som tas hänsyn till är 

hyresgästens målgrupp, profil, typ av produkter och huruvida de tillför något mervärde. Dock 

säger majoriteten av fördjupningsobjekten att de skulle välja en alternativ hyresgäst framför en 

som har erhållit dålig publicitet i media på grund av bristande miljöengagemang. Ett exempel på 

detta skulle kunna vara en varumärkeskedja som ertappats pumpa ut kemikalier från 

klädestillverkningen i havet. En av de största anledningarna till att miljön inte anses vara en viktig 

faktor vid val av hyresgäster tros vara en kombination av viljan att skapa den ultimata 

butiksmixen och rädslan för att förlora viktiga hyresgäster. 

6.1.6 Kostnader och Lönsamhet 

Huruvida köpcentrumen arbetar aktivt med miljön verkar slutligen vara beroende av kostnader 

och lönsamhet. Många köpcentrum är villiga att vidta miljöåtgärder om de kan tjäna in 

investeringen i framtiden. Ett antal av fördjupningsobjekten hade exempelvis undersökt 

möjligheten att införa solceller men det kunde konstateras att kostnaden fortfarande syntes vara 

för stor i förhållande till effekten. En miljöinvestering anses intressant så länge det finns pengar 

att tjäna eller annorlunda uttryckt, finns pengar att spara till följd av satsningen. En investering 

som endast är till fördel för ett hållbart samhälle verkar i dagsläget svårgenomförd. 

Undersökningen vittnar om att många köpcentrum vidtar åtgärder som exempelvis bidrar till att 

energiförbrukningen minskar. Åtgärden har en positiv inverkan på miljön men leder främst till 

minskade energikostnader. För att få fler köpcentrum att utföra åtgärder som endast är till fördel 

för miljön måste troligen större krav ställas från samhällets sida. Det finns idag inte tillräckligt 

stora incitament för att göra miljöinvesteringar som inte skapar högre lönsamhet. 

6.2 Diskussion  

Bristen på information kring köpcentrums miljöarbete var en av de främsta anledningarna till att 

detta ämne valdes. Få köpcentrum publicerar material kring ämnet och frågan kan därför ställas 

hur det kommer sig att miljöarbetet är osynligt. Många centrum arbetar med miljön på något sätt 

men det framgår vanligen inte på ett enkelt sätt för konsumenterna. Kunskapen och 

informationen verkar dock finnas köpcentrumen emellan. Exempelvis hade ett köpcentrum 

nyligen installerat solceller på taket vilket varken framgick på deras, förvaltarens eller ägarens 
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hemsida men insatsen var välkänd hos andra köpcentrum. Frågan om det osynliga miljöarbetet 

fick inte något konkret svar vid undersökningen men antagande kan göras att centrumledningen 

inte tror att detta är en viktig aspekt vid konsumenters val av köpcentrum. Troligen är det inte 

heller den mest avgörande faktorn men marknadsföring av miljöarbetet kan vara ett bra sätt att 

öka konsumenternas miljömedvetenhet och driva utvecklingen framåt.  

 

Det mest positiva som framkom under skrivandet av uppsatsen var att många köpcentrum 

arbetar mer med miljön än förväntat. Flertalet centrum arbetar till exempel aktivt med att 

effektivisera uppvärmningen och i vissa fall väljs miljövänligare alternativ om så är möjligt. 

Förvånansvärt många köpcentrum använder sig även av grön el. Användandet av förnybar energi 

innebär ofta en högre kostnad men bidrar till minskad miljöpåverkan. Vilket innebär att grön el är 

ett bra exempel där företag valt miljön framför kostnaden. Dessutom har många av 

fördjupningsobjekten en stor andel bilburna kunder vilket bidrar till ökade koldioxidutsläpp. De 

arbetar därför aktivt med att förbättra kollektivtrafiken till området och därmed minska antalet 

bilburna kunder.  

 

Många köpcentrum arbetar med miljön på något sätt, det kan dock förbättras i många avseenden. 

Åtgärder som kan genomföras och bidra till att köpcentrumen blir mer måna om miljön är 

många. Ett exempel på en sådan åtgärd kan vara att premiera de konsumenter som väljer att 

färdas till centrumet på ett mer miljövänligt sätt.  Detta genom att införa gröna p-platser som är 

avgiftsfria för bilar med miljövänligare bränsle samt platser med laddningsstolpar för elbilar. 

Alternativt att köpcentrum visar att de tar hänsyn till miljön genom att certifiera sina byggnader 

eller införa gröna hyresavtal som ger både ägare och hyresgäst incitament att arbeta för miljön. 

Men även små saker kan göra arbetet i centrumet mer miljöinriktat exempelvis genom att byta ut 

all belysning mot energieffektiv belysning (LED). Resultatet blir då lägre energiförbrukning och 

kostnader samt minskad miljöpåverkan. Genom att delta eller anordna olika miljöevent kan de 

öka medvetenheten hos både hyresgäster och konsumenter. Vissa av fördjupningsobjekten köpte 

in grön el från el-bolag och distribuerade sedan ut den till hyresgästerna i köpcentrumet. Medan 

andra köpcentrum lät hyresgästerna ha individuella elavtal, vilket med största sannolikhet betyder 

att de väljer det billigaste alternativet istället för det mest miljövänliga. Både hyresgäst och ägare 

skulle troligen tjäna på att köpcentrumet köpte in all el och att alternativet med individuella 

elavtal togs bort, då kilowattpriset bör bli billigare när stora mängder köps in. Följden blir att 

centrumledningen kan kontrollera vilken typ av el som köps in till hela köpcentrumet. För att 

tänka mer miljövänligt vid nybyggnad av ett köpcentrum kan miljövänligt material, gröna 
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transporter osv. väljas. Genom att försöka maximera markanvändningen kan en destination 

skapas det vill säga att ”allt” byggs på samma ställe. Förutom själva köpcentrumet inom ett 

externt handelsområde så byggs även bostäder, kontor, kultur mm.  

 

Miljöfrågorna har tydligt vuxit och blivit fler under de senaste tre åren och allt fler har därför fått 

upp ögonen för de olika miljöcertifikat som finns på marknaden. Många företag har under denna 

tid infört mål om att, speciellt nybyggda, byggnader ska miljöcertifieras.  Vissa företag arbetar 

idag specifikt med att förvalta fastigheter på ett sätt som är miljövänligare och minskar 

klimatpåverkan då de ofta strävar efter att erhålla certifikat även på de befintliga byggnaderna. 

Under de senaste åren har ett flertal av fördjupningsobjekten exempelvis valt att miljöcertifiera 

sina byggnader. Intresset finns och det bara växer, dock så är många av miljöcertifikaten inte 

anpassade för den svenska byggnormen. Organisationen Sweden Green Building Council arbetar 

just nu för att förbättra vissa miljöcertifikat så att de stämmer bättre överens med den svenska 

marknaden. Förhoppningsvis leder det till att fler väljer att miljöcertifiera sig. Från och med 2020 

ställs dessutom högre krav på alla nybyggda småhus, då de i princip måste vara nollenergihus. 

Detta resulterar troligen i att kraven på andra fastighetstyper kan komma att bli högre och att fler 

fastighetsägare väljer att bygga kommersiella fastigheter som exempelvis passivhus. 

Konsekvenserna av en tidigare utförd studie visar dock att det växande konceptet passivhus inte 

lämpar sig för köpcentrum idag . Köpcentrumen måste därför hitta andra metoder att bygga och 

förvalta för att minska sin energiförbrukning. Med högre krav på minskad energiförbrukning 

kommer antagligen byggmarknaden att utvecklas och i framtiden kommer det kanske vara möjligt 

att bygga köpcentrum som passivhus. 
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7. SLUTSATS  

De flesta köpcentrum arbetar med miljön på något sätt, vissa mer än andra. Det kan dock 

konstateras att miljöarbetet i många företag kan förbättras då uppsatta miljömål ofta endast syftar 

till att uppfylla lagkraven avseende miljön.  Det kan tyckas vara en självklarhet att lagen ska 

uppfyllas och att företagens miljömål därför kunde förväntas motsvara en högre nivå än lagen.  

Vissa köpcentrum har visat att det går att arbeta mycket mer med miljön, genom att till exempel 

investera i gröna tak som omvandlar koldioxid till syre samt renar dagvatten. Andra exempel är 

att införa solceller, gröna transporter och att nyttja matavfall till att tillverka biogas. Åtgärder som 

skulle kunna genomföras av betydligt fler. Många åtgärder är förknippade med högre kostnader 

vilket bidrar till att det blir svårare att berättiga dessa. Genom att införa diverse incitament skulle 

detta kunna motivera många att investera mer i miljön. Exempelvis kan någon form av 

subvention ges till de som är villiga att betala en större kostnad för miljövänligare alternativ. 

 

Undersökningen visar att det inte finns något entydigt svar för hur och om köpcentrum arbetar 

med miljöfrågor i förvaltningen och vid byggnation. Dock är det tydligt att många köpcentrum 

arbetar mer med miljön än väntat, ett arbete som i många situationer är osynligt för allmänheten.  

Undersökningen visar att det finns stora skillnader mellan köpcentrumens engagemang i miljön, 

vissa har precis fått upp ögonen för miljöns betydelse och andra ligger långt i framkant när det 

gäller miljövänliga lösningar. Påtagligt i undersökningen är att miljön hos vissa är en betydande 

faktor men inte den främsta. De primära faktorerna som påverkar miljöengagemanget vid 

drivandet av ett köpcentrum visade sig vara: ägande, organisationen, hyresgäster, konkurrens, 

butiksmix samt kostnader och lönsamhet. Majoriteten är positivt inställda till att arbeta mer med 

miljön men anser att det är svårt i dagens situation med hög konkurrens och hyresgästernas 

övertag. Fördjupningsobjekten anser att det skulle vara lättare att motivera miljösatsningar och 

den merkostnad som kan uppstå om alla köpcentrum i Stockholmsområdet ställde samma krav. 

En enad kraft köpcentrumen emellan där alla ställer högre krav på hyresgästerna vilket ger 

centrumledningen ökad insikt och befogenhet vid utövandet av verksamheten i lokalerna. Detta 

skulle inte endast gynna miljön utan även den enskilde ägaren som får mer kontroll över sina 

fastigheter. 

7.1 Förslag till vidare studier 

Undersöka varför köpcentrums miljöarbete är osynligt 

Vad ställer lagen för krav och hur kan dessa skärpas?  

Studera hur passivhus formen kan förbättras för att användas vid köpcentrumbyggande?    
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BILAGOR  

Bilaga A – Enkätfrågor 

1. Vad anser ni utmärker er profil, och hur tror ni att andra ser på ert köpcentrum i 
förhållande till alternativa köpcentrum i Stockholm?  
 

2. Vilken målgrupp anser ni att köpcentrumet har? 
 

3. Vad har köpcentrumet för upptagningsområde? 
 

4. Vilka anser ni är era största konkurrenter? 
 

5. Hur ser ni på den framväxande miljötrenden? 
 

6. Hur tar ni hänsyn till miljön i den löpande driften och förvaltningen av köpcentrumet? 
Återanvändningen av inredningsmaterial eller inredning, uppvärmningssystem, 
ventilation, komfort kyla, energi, vattenförbrukning, återvinning? 
 

7. När ni bygger om, ut eller renoverar hur tar ni då hänsyn till miljön? Tar ni ställning till 
vilket material som används och hur detta har påverkat eller kan komma att påverka 
omgivningen. Till exempel vid val av byggmaterial och återanvändningen, 
inredningsmaterial, eller inredning, uppvärmningssystem, ventilation? 
 

8. Vad ligger till grund vid urval av hyresgäster? Väljer ni bort hyresgäster som inte tar 
hänsyn till miljön eller agerar oetiskt? Om inte tror ni att ni kommer att göra det i 
framtiden? 
 

9. Använder ni miljöargument vid marknadsföring för att locka besökare eller nya 
hyresgäster? Eller använder ni er av olika miljö event – öka kundernas miljö 
medvetenhet? 
 

10. Tror ni att besökare/ hyresgäster anser att miljöaspekten är en viktig och påverkande 
faktor vid val av köpcentrum? Tror ni att detta kan komma att bli en viktig faktor i 
framtiden? 
 

11. Påverkar konkurrensen i branschen er satsning på miljöfrågor? Om ja - På vilket sätt? Om 
nej – varför inte?  
 

12. Hur skulle ni kunna göra ert köpcentrum mer miljöinriktat?  
 

13. Har ni möjlighet att ställa upp på en eventuell intervju, för en djupare diskussion av era 
miljösatsningar och ert miljöengagemang?  
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Bilaga B – Intervjufrågor Farsta centrum 

 

1. Den senaste renoveringen skedde 1998. Har ni funderat på att göra en ny utbyggnation 
eller renovering? Om ja, hur tar ni då hänsyn till miljön? (Lokalt byggmaterial? Var 
materialet kommer ifrån? Livscykelekonomiskt tänkande?) 

 
2. Atrium Ljungberg arbetar med ett mål om ansvarsfullt företagande. Enligt det ska alla 

större nybyggnader miljöcertifieras med start 2011. Är Farsta centrum miljöcertifierade 
idag?  

3. Om ja, med vad? Om nej, har ni funderat på att miljöcertifiera er? 
 

4. Förvaltar man Farsta centrum grönt? T.ex. använder energieffektiv belysning? 
 

5. Finns det gröna parkeringsplatser för bilar med miljövänligt drivmedel? Platser att ladda 
el-bilar? 

 
6. Släcker man ner hela och/eller sänker temperaturen i köpcentrumet när det är helt stängt?  

 
7. Atrium Ljungberg har bl.a. som strategiskt mål att upprätta fler gröna hyresavtal. 

Använder man sig av gröna hyresavtal i Farsta centrum idag?  
 

8. Atrium Ljungberg har även som strategiskt mål att upprätta fler frivilliga 
hållbarhetsöverkommelser. Används detta i Farsta centrum? Och vad innebär det i så fall? 

 
9. Som ett tredje mål har ni som ägare och förvaltare ett mål att öka andelen icke bilburna 

besökare till era mötesplatser. På vilket sätt arbetar ni med detta i Farsta? 
 

10. Arbetar ni med att öka miljömedvetenheten hos hyresgäster i deras verksamhet? T.ex. 
genom individuella mätare av el- och vattenförbrukning. 

 
11. Närproducerad mat i restauranger? Ett krav som ställs idag eller kanske i framtiden? 

 
12. Byggnaderna som Farsta Centrum ligger i är K-märkta, försvårar det på något sätt arbetet 

med miljöfrågor? 
 

13. På många köpcentrums hemsidor är det miljöarbete som utförs i köpcentrumet 
”osynligt”. Många arbetar med miljön på något sätt men det framgår sällan. Varför tror ni 
att det är så? 
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Bilaga C – Intervjufrågor Mörby centrum 

1. Hur kommer det sig att ni valde att ansöka om Green Building certifikat under 2012?  
Valde ni mellan några andra certifieringar?  
 

2. Vilka åtgärder vidtogs inför ansökningen samt för att uppnå önskade resultatet? 
Vilken effekt fick detta och var det någon åtgärd som var en utmaning?    

 
3. Hur ser ni på den framväxande miljötrenden? 

 
4. Hur tar ni hänsyn till miljön i den löpande driften och förvaltningen av köpcentrumet?  

Återanvändning av inredning och inredningsmaterial, uppvärmningssystem, ventilation, 
komfort kyla, energi, vattenförbrukning, återvinning, grön el? 
 

5. Släcker ni ner hela och/eller sänker temperaturen i köpcentrumet när det är helt stängt? 
Går rulltrappor ner på lågvarv då de inte används? 

 
6. Hur fungerar er återvinning? 

Har ni särskild återvinning av matavfall och används detta till biogastillverkning? 
7. Om inte, skulle ni kunna tänka er att bidra till det i framtiden?  

 
8. Har ni funderat kring miljön vid tidigare renoveringar och underhållsarbete av Mörby 

Centrum och hur har detta kommit till uttryck?  
 

9. Är miljön något som diskuteras vid planeringen av Mörby Centrums utbyggnation? 
Hur har ni planerat att ta hänsyn till miljön vid utbyggnaden? 
Kommer ni att ställa speciella krav på bygg- och inredningsmaterialet, utförandet, 
uppvärmningssystem, ventilation, återvinning, återanvändandet av överblivet 
byggmaterial, gröna transporter, entreprenörens miljöpolicy och livscykelekonomiskt 
tänkande? 
Funderar ni på att bygga för att uppnå ytterligare något miljöcertifikat så som BREEAM, 
LEED mm? 
 

10. Vad ligger till grund vid urval av hyresgäster?  
Väljer ni bort hyresgäster som inte tar hänsyn till miljön eller agerar oetiskt?  
Om inte tror ni att ni kommer att göra det i framtiden? 
 

11. Har ni speciella miljöklausuler i avtalen eller använder ni Gröna hyreskontrakt med era 
hyresgäster? Tror ni att ni skulle kunna göra detta i framtiden?  
Vilka fördelar respektive Nackdelar ser ni med detta?   
 

12. Har ni möjlighet att vara med och påverka när butiker bygger om sina egna lokaler? 
Material, utförande, och utförande företag? 
 

13. Arbetar ni med att öka miljömedvetenheten hos hyresgäster i deras verksamhet? T.ex. 
genom individuella mätare av el- och vattenförbrukning, information mm 
 

14. Finns det gröna parkeringsplatser för bilar med miljövänligt drivmedel? Platser att ladda 
el-bilar? 
 



 

 

 52 

15. Använder ni miljöargument vid marknadsföring för att locka besökare eller nya 
hyresgäster? Eller använder ni er av olika miljö event – öka kundernas miljö 
medvetenhet? 
 

16. Påverkar konkurrensen i branschen er satsning på miljöfrågor? Om ja - På vilket sätt? Om 
nej – varför inte?  
 

17. Många av era kunder är väl bilburna? Klimatkompenserar ni för koldioxidutsläpp på 
något sätt eller är det något ni skulle kunna komma att göra i framtiden?  
 

18. Är det lätt att ta sig kommunalt eller skulle detta kunna förbättras? 
 

19. Närproducerad mat i restauranger? Ett krav som ställs idag eller kanske i framtiden? 
 

20. Har ni på Diligentia någon miljöpolicy eller miljömål? Och finns det några specifika för 
Mörby Centrum?  

 
21. Hur skulle ni kunna göra ert köpcentrum mer miljöinriktat (solceller, gröna tak, mm)?  

 
22. Har ni möjlighet att ställa upp på en eventuell intervju, för en djupare diskussion av era 

miljösatsningar och ert miljöengagemang?  
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Bilaga D – Intervjufrågor Sickla Köpkvarter 

1. Sickla Galleria ligger på gammalt fabriks-/industriområde. Var marken förorenad? Har 
den sanerats? 

2. Vid byggnationen av området tänkte man miljövänligt? T.ex. återvunnet material, gröna 
transporter (väljer transportföretag efter koldioxidutsläpp), lokalt byggmaterial osv.. 

 
3. Har man tänkt miljövänligt vid utbyggnad? Livscykelekonomiskt tänkande? Kollar ni på 

hur entreprenörerna arbeta med miljön eller har någon miljöpolicy? 
 

4. Har ni möjlighet att vara med och påverka när butiker bygger om sina egna lokaler? 
Material, utförande, och utförande företag.  

 
5. Vad gör ni för att förvalta Sickla galleria grönt?  

T.ex. använder energieffektiv belysning? 
 

6. Varför valde ni att skaffa sedumtak (gröna tak) på en byggnad och vilken effekt hoppas ni 
på? Vad är er åsikt om sedumtak nu i efterhand? När infördes det och kan ni tänka er att 
skaffa fler?  
 

7. Hur många av byggnaderna är BREEAM certifierade?  
Har ni funderat på certifiera de befintliga? Om inte varför? Särskilda svårigheter? 
Varför valde ni BREEAM certifieringen?  

 
8. Många större fastigheter har funderingar kring att börja använda solceller är det något ni 

har funderat kring? 
 

9. Finns det gröna parkeringsplatser för bilar med miljövänligt drivmedel? Platser att ladda 
el-bilar? 

 
10. Släcker ni ner hela och/eller sänker temperaturen i köpcentrumet när det är helt stängt? 

Går rulltrappor ner på lågvarv då de inte används? 
 

11. Arbetar ni med att öka miljömedvetenheten hos hyresgäster i deras verksamhet? T.ex. 
genom individuella mätare av el- och vattenförbrukning, information mm 
 

12. Har hyresgästerna individuella mätare för el och vattenförbrukning? 
Snålventiler, vad innebär detta och hur mycket minskar det vattenförbrukningen? 

 
13. Hur stor del av elen som används år från grön el?(vindkraft) 

 
14. Använder ni er av gröna hyresavtal? Eller speciella miljöklausuler i hyresavtalen? 

 
15. Hur tror ni att ni kommer att påverkas av att Saltsjöbanan ska renoveras under 3 år? 

Kommer extrabussar sättas in? Hur ser man på detta, det är ju negativt för miljön? 
 

16. Många av era kunder är väl bilburna? Klimatkompenserar ni för koldioxidutsläpp på 
något sätt eller är det något ni skulle kunna komma att göra i framtiden?  
Är det lätt att ta sig kommunalt eller skulle detta kunna förbättras? 
 

17. Närproducerad mat i restauranger? Ett krav som ställs idag eller kanske i framtiden? 
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18. Använder ni matrester till biogastillverkning? 

 
19. Sortering av soppor hur fungerar det? 
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Bilaga E – Intervjufrågor Stinsen 

1. Utifrån vår information så ägs Stinsen av det CBRE Global Investors? Är de en aktiv 
ägare? Newsec driver och förvaltar?  
 

2. Hur mycket tar solcellerna upp av takets yta? Kan ni se att ni köper in mindre andel 
energi från elbolag? Har det gett bra utdelning? 

 
3. Använder ni energieffektiv belysning? 

 
4. Under utbyggnad 2005 arbetade ni utifrån er miljöpolicy och tog hänsyn till miljön? På 

vilket sätt?   
- materialval (endast lokalt eller mindre belastning på miljö)  
- återvunnet material  
- gröna transporter (väljer transportföretag för byggmaterial med hänsyn till 
koldioxidutsläpp) 

 
5. Närproducerad mat i restauranger? Ett krav som ställs idag eller kanske i framtiden  

 
6. Djupare beskrivning av enkätfråga 7  

 
7. Hur försöker ni öka hyresgästernas medvetenhet? 

Använder ni exempelvis individuella mätare av el och vattenförbrukning? 
Tror ni att ni i framtiden kan komma att välja bort hyresgäster som inte jobbar med 
miljön? 

 
8. Varför har vissa verksamheter miljöklausuler i sitt avtal? Vad innebär denna? 

 
9. Varför tror ni inte att ni kommer ha några miljöevent? Ex. Earth hour  

 
10. Släcker man ner och/eller sänker temperaturen i köpcentrumet när det är helt stängt? 

 
11. Påverkar konkurrensen i branschen ägarens vilja att arbeta med miljöfrågor? (fråga 11 

utförligare) T.ex. andra köpcentrum arbetar ej med miljö så varför ska vi göra det.. 
 

12. Ni på Newsec undersöker huruvida ni skall kunna införa gröna hyresavtal är dt något som 
ni skulle kunna tänka er att tillämpa i Stinsen? Hur ställer sig ägarna till detta?  

 
13. I enkäten skrev ni att ni ville använda solenergin till laddningsstationer av el bilar, finns 

det idag? När beräknas detta införas? 
 

14. I enkäten svarade ni att ni utformar miljöplaner tillsammans med ägaren utifrån deras 
mål, uppstår det någonsin konflikter? Likvärdiga intressen? Hur ser årets miljömål ut?  

 
15. Varför valde ni att miljöcertifiera er enligt BREEAM 2010? Var ni tvungna att göra 

speciella åtgärder för att uppnå den högsta nivån? Vad var svårast/störst utmaning? 
Strävar ni efter några andra certifikat?  

 
 


