Resultat Afa Fastigheter 2020
Mål

Resultat 2020

Reducera energianvändningen
med 15% per kvm 2015 – 2020

Reduktionen av energianvändningen över perioden
blev 21,4% per m2

Klimatneutralt

Mål 2020: 106 kWh/m2
Fossilfria transporter 2025
(biobränsle, biogas, vätgas, el)
2030 (biogas, vätgas, el)

Cirkulärt
Öka återbruket succesivt vid
hyresgästanpassningar mellan
2018 - 2022

Samtliga fastigheter erbjuder
insamling av matavfall 2020

Materialinköp vid projekt ska
vara bedömda enligt BVB:
Minst 10% Rekommenderat
Max 80% Accepterat
Max 10% Undviks

105 kWh/m2
Transportarbetet i driften av
fastigheterna var till 47%
fossilfri, en nedgång med 16%
jämfört med 2019
En betydande andel av
transporterna av avfall skedde
med biogas
Återbruket resulterade i:
43 ton (3kg/kvm) minskade CO2
utsläpp, en ökning med 25%
sen 2019
31 ton (2kg/kvm) minskat avfall,
en ökning med 24% sen 2019
Samtliga bostadsfastigheter har
numera matavfallsinsamling
10 av 20 kommersiella
fastigheter och samtliga hotell
I avslutade projekt under året
var produkterna till:
6% Rekommenderat
78% Accepterat
12% Undviks
4% Ej bedömda

Tryggt och hälsosamt

Framåtblick 2021
De närmaste fem åren är målet
att vi ska reducera minst 1% per
kvm årligen
Vi driver på mot fossilfria
transporter och avsikten är att
även inkludera rapportering från
byggprocess och
avfallsinsamling

Utökad rapportering gör att vi nu
mäter återbruk i samtliga
hyresgästanpassningar
Vi implementerar ett nytt
styrdokument för
hyresgästanpassningar –
”Cirkulär materialhantering”
De nya kraven från Stockholms
stad stämmer väl med våra mål.
Från 1/1 i år ska samtliga
restauranger sortera matavfall,
och samtliga hushåll 1/1 2023
Vi arbetar vidare med att
säkerställa cirkulära
materialflöden
Under 2020 utvecklades ett nytt
styrdokument i projektprocessen
– ”Cirkulär materialhantering”

Nolltolerans mot
arbetsplatsolyckor som leder till
sjukskrivning. Gäller årligen
från 2018

Inga olyckstillbud ledde till
sjukskrivning i byggprojekt eller i
driften av fastigheterna

Vårt fokus på nollvision för
arbetsplatsolyckor fortgår

Utöka grönytan vid fastigheterna
med syfte att öka den biologiska
mångfalden. Ett mål som även
innebär åtgärder för
klimatanpassning

Vi utökade grönytan med 130m2
vid en ombyggnad av en
innergård

2020 utvecklade vi nya mål för
att öka vårt bidrag till Biologisk
Mångfald i staden

