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KLÖVERNS HÅLLBARHETSARBETE
Klövern har långsiktiga och ambitiösa mål inom hållbarhets-
området. Den övergripande målsättningen är att säkerställa en 
attraktiv fastighetsportfölj som skapar långsiktigt uthålligt vär-
de utan negativ inverkan på människa och miljö. Hållbarhets-
arbetet är kategoriserat utifrån fyra fokusområden: långsiktig 
värdeutveckling, hållbar stadsutveckling, minskad klimatpå-
verkan, samt god hälsa och engagemang. Det är integrerat i 
alla delar av verksamheten och syftar till konkreta resultat.  

Fokusområden och hållbarhetsmål speglar Klöverns 
ansvar mot sina intressenter, men också de områden där 
möjligheterna att påverka är som störst, de väsentliga as-
pekterna. De beskriver dels hur Klöverns verksamhet bidrar 
till att uppnå FN:s Globala hållbarhetsmål och adresserar 
samtidigt de största affärs- och klimatrelaterade riskerna, 
samt bygg- och fastighetsbranschens stora utmaningar. Mål-
sättningarna siktar mot att säkerställa att Klövern behåller 
positionen som ett av de mest hållbara fastighetsbolagen. 

Investerarrapport 2019
Grön obligation

Under 2018–2019 har Klövern emitterat 2 500 mkr gröna obligationer under bola-
gets gröna ramverk. Hela beloppet har använts till att finansiera fem fastigheter, 
Kungsängen 10:1–2, Isafjord 4, Majorna 219:7 och Kallebäck 17:1 med ett totalt vär-
de om 2 580 mkr.  
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KLÖVERNS UTVALDA MÅL FRÅN AGENDA 2030 - FN:S 17  GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Globala målen, även kända som Agenda 2030, är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder 
någonsin antagit. Klöverns fokusområden och hållbarhetsmål beskriver hur Klöverns verksamhet bidrar till de Globala 
målen på de områden där våra möjligheter att påverka är som störst. 



MINSKAD KLIMATPÅVERKAN
Klövern har ett långsiktigt perspektiv som ägare, förvaltare 
och förädlare av fastigheter. Klöverns kärnverksamhet är 
förvaltningen av de över 300 fastigheter som ingår i bestån-
det. Det är genom att arbeta med hållbar förvaltning och 
ständiga förbättringar i dessa fastigheter som Klövern kan 
göra störst miljönytta. Klöverns ambitioner för miljöarbetet 
är höga. Klöverns klimatpåverkan ska kontinuerligt minska 
genom låg energianvändning, ökad andel förnybar energi 
och ökad resurseffektivitet. Det långsiktiga målet är att Klö-
verns verksamhet ska ge upphov till så liten negativ klimat-
påverkan som möjligt. År 2025 ska Klövern vara klimatneu-
tralt i förvaltningsverksamheten och energianvändningen 
ska halveras till 2030. Detta gör Klövern genom att övergå 
till 100 procent förnybar energi senast 2022, kontinuerligt 
minska energianvändningen och öka andelen egenproduce-
rad förnybar energi till minst 5 procent 2025. Genom en bra 
samverkan med hyresgästerna kan resursanvändningen och 
miljöpåverkan minska ytterligare.  

Fastigheter står för närmare 30 procent av energianvänd-
ningen och 20 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Där-
för är det självklart för Klövern att fortsätta arbetet med att 
minska energianvändningen i fastigheterna. Klövern arbetar 
målmedvetet när det kommer till att minska fastigheternas 
energiförbrukning och optimera driften. Inför 2019 antogs 

nya energimål med det långsiktiga målet att halvera energi-
användningen per kvadratmeter till 2030 i jämförelse med 
2018. En etablerad energistrategi leder vägen genom tydliga 
delmål, och en färdplan som förklarar arbetet inom förvalt-
nings- och projektorganisationen. Våra medarbetares kun-
skap och engagemang är en avgörande kraft i arbetet med 
energieffektivisering. Klöverns modell med lokal driftperso-
nal och nationell teknikorganisation ger de förutsättningar 
som krävs för att nå målen.  

Det första delmålet i energistrategin är att minst hälften av 
fastigheterna ska ha en energianvändning lägre än 100 kWh/ 
kvm år 2022. Dit når Klövern bland annat genom att optime-
ra driften och byta ut äldre ineffektiv teknik till modern tek-
nik som minskar energianvändningen. I linje med det testar 
Klövern också nästa beprövade innovation. AI-teknik instal-
lerades under året i en av fastigheterna som ett smart sätt 
att spara energi och minska effektuttaget. Under 2019 upp-
nåddes målet med precis 50 procent av fastigheterna och 
den genomsnittliga energianvändningen var 95,4 kWh/kvm, 
vilket kan jämföras med ett branschgenomsnitt på cirka 160 
kWh/kvm (Boverket och Energimyndigheten). Den minskade 
energiförbrukningen har samtidigt lett till minskade 
CO2e-utsläpp per kvm med strax över 20 procent mellan 
åren 2014–2019.

KUNGSÄNGEN 10:1-2, Miljöbyggnad Guld/Silver.
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KRITERIER ENLIGT RAMVERKET 
Till grund för urvalet av vilka tillgångar som kan finansieras 
med gröna obligationer ligger ett grönt ramverk. Ramverket 
möjliggör för investeringar i såväl nya som befintliga fastig-
heter. De kriterier som ska vara uppfyllda för finansiering av 
ny- och ombyggnadsprojekt är att byggnaden ska vara cer-
tifierad enligt lägst Miljöbyggnad Silver eller certifierade en-
ligt LEED Gold för ny- och ombyggnad, eller BREEAM-SE på 
nivån Very Good, samt ha en energiprestanda som ligger 25  

procent under Boverkets riktlinjer (BBR-kraven). Vad gäller 
existerande byggnader kompletteras ramverket med möjlig-
het till investeringar som leder till en lägre energiförbrukning 
än 100 kWh/kvm, reducerar energianvändningen med minst 
25 procent eller byggnader som har certifierats vid uppfö-
randet enligt samma krav på certifiering och energi som ny-
byggnation. Ramverket i sin helhet finns på www.klovern.se.

Fastighet Ort Certifiering

Energiprestanda  
byggnad  
(kWh/kvm)

Energipresetanda
byggkrav BBR
(kWh/kvm)

Produktion av 
solel 2019 
(kWh)

Minskad energiförbrukning
2019 i förhållande till BBR
(kWh)                                       (%)

KUNGSÄNGEN 10:1-2 Uppsala  Miljöbyggnad 
Silver/Guld

69,7 95 50 625 570 8691 27

ISAFJORD 4 Kista,
Stockholm

LEED Guld 97,8 1312 0 692 0903 25

MAJORNA 219:7 Göteborg Miljöbyggnad 
Silver

67 1002 0 569 5124 33

GRÖNT RAMVERK 
Kategori I: Ny- och ombyggnationsprojekt, Energiprestanda

Kategori II: Existerande byggnader miljöcertifiering, Energiprestanda

Fastighet Ort
Typ av 
projekt

Energiprestanda  
projektstart 
2017  
(kWh/kvm)

Energipresetanda
2019
(kWh/kvm)

Produktion av 
solel 2019 
(kWh)

Minskad energiförbrukning
efter projektgenomförande
(kWh)                                       (%)

KALLEBÄCK 17:1 Göteborg Energy 
retrofit

7 406 656 4 833 281 0 2 573 375 35

Kategori II: Existerande byggnader förbättring, Energiprestanda

1) Yta kvm Atemp Kungsängen 10:1-2, 20 563
2) Tillåten specifik energianvändning i byggnaden, enligt BBR 2008 supplement februari 2009
3) Yta kvm Atemp Isafjord 4 certifierad del av fastighet, 20 821

4) Yta kvm Atemp Majorna 219:7, 17 253

Fastighet Ort Certifiering
CO2-utsläpp
Verkliga utsläpp (ton/år)

CO2-utsläpp
Reduktion/ undvikta utsläpp över 
obligationstiden (ton)

KUNGSÄNGEN 10:1-2 Uppsala Miljöbyggnad 
Silver/Guld

01 8002

ISAFJORD 4 Kista,
Stockholm

LEED Guld 01 4422

MAJORNA 219:7 Göteborg Miljöbyggnad 
Silver

23 1702

KALLEBÄCK 17:1 Göteborg Energy
retrofit

93 7392

SUMMA 2 205

GRÖNT RAMVERK 
Kategori I och II: Koldioxidutsläpp

1) All inköpt energi till fastigheterna är förnybar, noll CO2-utsläpp.
2) Utsläppen är beräknade utifrån Nordisk residualmix för elproduktion (källa: Energimarknadsinspektionen (Svensk Energi "Ursprungsmärkning av el, 2018"), Nordisk residu-
almix 2018) och fjärrvärme (källa: Energiföretagen VMK 2018).
3) Göteborg Energi miljövärden 2019, Bra Miljöval fjärrvärme och Mölndal energi miljövärden, Bra Miljöval 2019.
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Grönt ramverk
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
Investerarrapporten är upprättad utifrån riktlinjerna i ram-
verket för gröna obligationer. Ramverket är framtaget i enlig-
het med Green Bond Principles. Ramverket finns i sin helhet 
på www.klovern.se. De miljödata som redovisas är framtag-
na enligt samma principer och metoder som hållbarhetsre-
dovisningen för 2019 och som översiktligt granskats av EY. 
De utsläpp som redovisas för fastigheterna avser utsläpp 
hänförligt till energianvändningen i byggnaden med  

beaktande av val av energi. I energiprestandan och ut-
släppsberäkningen ingår inte s.k. hyresgästel förutom för 
fastigheten Kallebäck 17:1 där hela energiprojektet är inklu-
derat. För att en fastighet ska kunna klassificeras om från 
”Ny- och ombyggnadsprojekt” till kategorin ”Befintliga fast-
igheter” krävs att ny- eller ombyggnaden har erhållit en slut-
lig certifiering, samt att det finns en uppmätt energiprestan-
da över minst ett kalenderår.

ISAFJORD 4, LEED Guld.

INVESTERARRAPPORT 2019 - GRÖN OBLIGATION
Övriga upplysningar

MAJORNA 219:7, Miljöbyggnad Silver.
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KALLEBÄCK 17:1 
I fastigheten Kallebäck 17:1 pågår Klöverns energieffektiviserings-
projekt. Tillsammans med RUAG Space har Klövern hittills halverat 
fastighetens värmeförbrukning.

MAJORNA 219:7
Fastigheten Majorna 219:7 i Göteborg är certifierad enligt 
Miljöbyggnad Silver.

ISAFJORD 4
Fastigheten Isafjord 4, även känd som Ericssons huvudkontor, 
i Kista i Norra Stockholm är miljöcertifierad enligt LEED Guld.

KUNGSÄNGEN 10:1-2
Fastighetenerna Kungsängen 10:1 och 10:2 i Uppsala är certifiera-
de enligt Miljöbyggnad Guld/Silver och har solceller på taket.

INVESTERARRAPPORT 2019 - GRÖN OBLIGATION
Utvalda fastigheter

KLÖVERNS UTVALDA FASTIGHETER
Under 2018–2019 har Klövern emitterat 2 500 mkr gröna obligationer under bolagets gröna ramverk. Hela beloppet har använts till att 
finansiera fem fastigheter, Kungsängen 10:1–2, Isafjord 4, Majorna 219:7 och Kallebäck 17:1 med ett totalt värde om 2 580 mkr.
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RUAG Space  är en av Europas ledan-
de tillverkare och utvecklare av utrust-
ning till rymdindustrin. Det svenska 
huvudkontoret finns i Göteborg med 
cirka 260 anställda. I Göteborg hyr 
RUAG Space lokaler av Klövern för 
både produktion och utveckling av 
avancerad elektronik för rymdraketer 
och satelliter. RUAG Space i Göteborg 
har bland annat levererat samtliga 
styrdatorer till Ariane-raketerna 1–5 
som är ett det europeiska rymdsamar-
betet ESA:s mest långvariga projekt. 

EXTREMA KRAV PÅ 
INOMHUSMILJÖN
RUAG Space tillverkningsprocess är 
energikrävande då tillverkningen sker i 
så kallade renrum där luften och kli-
matet alltid måste hålla en exakt kvali-
tet. I den över 3 000 kvm stora produk-
tionsmiljön ska också delarna testas 
vilket medför att klimatet i rymden si-
muleras i testkammare med vakuum 
och temperaturer som kan växla mel-
lan plus och minus 150 grader Celsius. 

STOR POTENTIAL
År 2012 blev Klövern ägare till fastig-
heten i vilken RUAG Space har sin 
verksamhet. Energiförbrukningen 
stack ut markant i Klöverns bestånd 
med sitt behov om 8 GWh energi per 
år. I dialog med RUAG Space genom-
fördes en energiutredning 2016 som 
indikerade att med gemensamma åt-
gärder skulle RUAG Space och Klövern 
kunna spara så mycket som 80 procent 
värme och 46 procent el. 

Med en affärsmodell som gör både 
RUAG Space och Klövern till vinnare 
initierades energiprojektet 2017 med 
investeringar på upp mot 15 mkr. Vid 
slutet av 2019 har värmeförbrukningen 
sänkts med 57 procent och elförbruk-
ningen med 33 procent, vilket medför 
en total minskning av energiförbruk-
ningen med 3,1 GWh. Energiprojektet 
beräknas till sin helhet bli klart under 
2020 och det slutliga resultatet i ener-
gibesparing kan utvärderas efter 2021. 

MOD OCH NÄRA SAMARBETE
"Det var väldigt nervöst vid ombyggna-
tionen av det första renrummet under 
jul- och mellandagarna 2017. Renrum-
men kräver en stor luftomsättning, 12 
gånger per timme, och ventilationstek-
niken måste fungera 100-procentigt för 
att produktionen inte ska bli stillastå-
ende”, beskriver Rolf Törnqvist, Senior 
Facility and Security Manager, RUAG 
Space. Kristian Karlsson, Teknisk chef 
på Klövern, fortsätter ”Det här projek-
tet kännetecknas av mod. Att våga 
bygga om i en sådan här känslig an-
läggning, då krävs förtroende och bra 
kommunikation mellan alla parter. En 
vinnande faktor för projektet är att 
RUAG Space tillsatte en egen projekt-
ledare som driver projektet tillsam-
mans med leverantören på plats. ”Det 
här har fungerat klockrent. Alla har ta-
git ansvar och varit väldigt engagera-
de”, avslutar Michael Ellerot, Facility 
Coordinator and Security Support, 
projektledare RUAG Space.

KALLEBÄCK 17:1, GÖTEBORG:

Rymdteknikutvecklare halverar 
värmeförbrukningen 
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Case: RUAG Space

”Det här projektet 
kännetecknas  
av mod”
Kristian Karlsson, Teknisk chef, Klövern


