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Möte och mötesplats är begrepp som lätt blir klyschor. Men i kvarter 10 är de värda ett 
bättre öde än så. Här kommer många viktiga möten att äga rum. Mellan skalor och material, 
högt och lågt, torg och hus, skola och bostad, ljus och skugga – och inte minst mellan 
människor. Vi tycker rentav att det är mötena som definierar det här kvarteret. Därför måste 
de vara inkännande och omsorgsfullt förberedda. Som en bra mötesvärd ska arkitekturen 
samla och förena alla de olikheter som strålar samman här, till en stark och fungerande 
helhet. På samma sätt vill vi att livet i kvarteret ska samla och förena människor. I olika 

åldrar och boendeformer, nya och gamla familjekonstellationer, boende och besökare från 
när och fjärran. I de mötena finns själva kärnan i begreppet social hållbarhet.
     Återstår ett möte: det med framtiden. Här ligger ambitionen ytterligare en våning upp, 
nämligen att bygga Sveriges första bostadskvarter med certifieringen NollCO2. Det innebär 
ett stort utvecklingsekonomiskt åtagande. Men om något begrepp aldrig någonsin får bli en 
klyscha så är det ekologisk hållbarhet.
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Kvarter 10
Flygvy

Situationsplan
Skala 1:400
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Hållbar livsmiljö

NollCO2
Ingen har hittills fått ett fl erbostadskvarter certifi erat enligt Swedish Green 
Buildings NollCO2, men med Riksbyggens allmänt starka miljöprofi l och Järfälla 
kommuns höga ambition i ryggen tror vi att detta är rätt chans att gå från 
ambition till fullbordan. Som grund för den påbyggnadscertifi eringen använder 
vi Miljöbyggnad Guld eftersom den ställer högre krav på energiförbrukning 
än Svanen. Nyckeln till att nå hela vägen är att lämna så lite som möjligt till 
klimatkompensering utanför projektet. 
 Den mest eff ektiva faktorn blir då att täcka hela behovet av fastighetsel med 
solenergi som lagras lokalt i batterier. Vi räknar grovt med att detta kräver cirka 
tusen kvadratmeter solcellsyta. Att kompensera för projektets totala CO2-
belastning skulle kräva tre till fyra gånger den ytan, vilket knappast är möjligt 
på platsen.
 Den näst viktigaste faktorn blir därför byggnadsmaterial med långt liv, 
låg klimatpåverkan och lokal produktion. Därför väljer vi stommar i KL-trä, 
klimatreducerad betong (se referensprojekt Brf Viva), skrotbaserad armering, 
träfasader, växtvägg och sedumtak. Liksom återbrukat tegel och glas. Allt fraktat 
och hanterat av eldrivna transporter och maskiner.
 Slutligen krävs hög energieff ektivitet, exempelvis värmeåtervinning 
i ventilations- och varmvattensystem och förvärmning av uteluft via geoenergi.

Kvarterets bidrag till en hållbar livsmiljö
   Kvarteret uppförs med trästomme.

   Miljöbyggnad Guld samt NollCO2-certifiering.

   Orangeri och växthus på tak och gård. 

   Möjlighet för de boende till odling och kompostering 
samt återanvändning av trädgårdsavfall.

   Sedum- och biotoptak, växtvägg och dagvattendamm. 

  Solceller och fjärrvärme.

  Bil- och lådcykelpool.

   Livet i kvarteret ska samla och förena människor 
i olika åldrar och boendeformer, nya och gamla 
familjekonstellationer, boende och besökare. 

   Minst 50 % av lägenheterna är större än 70 kvm och kan 
disponeras som 3 rok eller mer. 

Hållbart kvartersliv
Riksbyggens mål är att vara klimatneutrala redan 2030, både i produktionen och 
brukarskedet. De boende spelar alltså en viktig roll i klimatavtrycket och därför 
är de välkomna att gå i Riksbyggens miljöskola med tips och verktyg för att 
bo hållbart. 
 Ett viktigt inslag är att sköta den växlighet som integreras i kvarterets alla 
nivåer. Mycket klarar sig mer eller mindre på egen hand. Som regnvattnets 
transport från sedum- och biotoptak via växtväggen ner till gårdens buskar, 
träd och dagvattendamm. Som den genomtänkta mixen av perenna arter som 
får pollinerare att trivas och kvarteret att blomma från tidig vår till sen höst. 
Liksom fågelholkar och insektshotell för biologisk mångfald.
 Men odlingslådor och åretruntgröna växthus kräver lite mer handpåläggning. 
Det arbetet vill vi underlätta med lokaler och delningstjänster för kompostering, 
plantering och verktyg. 
 Behovet av egen bil minimeras på samma sätt genom återbruksrum, miljörum, 
bil- och lådcykelpool och leveranslokal för mat. Och givetvis den närliggande 
tunnelbanan. 
 Då vi tävlar i båda kvarteren är vår målsättning att kvarter 10 och 13 ska 
kunna leva i symbios genom att komplettera och dela varandras lokaler och 
tjänster, med stora fördelar för de boende.
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Hållbarhetsprofil kvarter 10
Det förslag för kvarter 10 som du just nu läser ger en total 
hållbarhetsprofil med det här utseendet.

ByggaVi själva

Återutveckla
Förvalta
Boende

Förvalta
Företag

Vi ska bygga klimatneutralt 
och hållbart för hela livet.

Vi ska verka för hållbarhet 
i det stora och det lilla.

Vi ska utveckla be�ntliga 
boendemiljöer till att 
bli klimatneutrala och 

hållbara.

Vi ska skapa ett klimat-
neutralt och hållbart liv till-

sammans med styrelsen 
och de boende.

Vi ska skapa värde för våra kunder 
med en klimatneutral och hållbar 

förvaltning.

Energi

Innemiljö

Material

Social hållbarhet
– Möjlighet att påverka

Social hållbarhet – Skapa
gemensam nytta

Social hållbarhet – Skapa
trygga och säkra 

boendemiljöer

Social hållbarhet 
–Utveckla samhället 

Mobilitet

Ekosystemstjänster

Byggarbetsplatsen och
byggavfall

Kvarter 10, Barkarby
  ”Bra”-nivå
  ”Bättre” -nivå
  ”Bäst” -nivå

Hållbarhet är stort. 
Och litet.

När Riksbyggen bygger, utvecklar och förvaltar bostäder och arbetsplatser skapar 
vi lösningar för social gemenskap, hållbar ekonomi och minskad miljöpåverkan. 
 Vi arbetar för hållbarhet genom att bygga för gemenskap och gröna 
närmiljöer, samt att producera och förvalta på ett både ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart sätt. Vi gör det för hela samhället, för planeten och för alla 
boende och kunder. För oss är hållbart både stort och litet. Med tanken i det 
stora helhetsperspektivet kan handen göra rätt i det lilla – för livet i hemmet och 
på jobbet, nu och i framtiden.    

I Diff ers årliga undersökning 
kan vi stolt konstatera att 
vi är Sveriges grönaste 
varumärke i kategorin 
nyproduktion av bostäder.
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En lyktlik takbyggnad i glas markerar torgets fond med inspiration från 
det gamla flygledartornet på Barkarby flygplats.

Gestaltad livsmiljö

Platsanalys och koncept
I den nya etappen av Barbarbystaden har kvarter 10 en central och viktig 
roll som sammanjämkare av omgivningens olikheter: parken och torget 
i sydväst, skolan i nordväst, den höga stadsbebyggelsen vid Ålsta allé och 
radhusbebyggelsen längs Överstegatan. Genom vårt kvarter kan alla dessa delar 
mötas och förenas i en levande plats för boende och besökare i stadsdelen.
 Även kvarteret i sig själv länkas samman, av träbyggnadstekniken och det 
hållbarhetsfokus som genomsyrar allt från material och funktioner till den gröna 
gården, växtväggen och de gröna taken.
 För att på bästa sätt möta angränsande platser och byggnader visar vårt 
kvarter upp olika karaktärer och skalor i olika riktningar. De högsta delarna 
på sju våningar vänder sig mot korsningen vid parken och Ålsta allé med ett 
betonat hörn. Här får också en lyktlik takbyggnad i glas markera torgets fond. 
Inspirationen fi ck vi från glaslanterninen i det gamla fl ygledartornet på Barkarby 
fl ygplats. Mot den lägre skolan och vid korsningen Befälsgatan-Överstegatan 
passar stadsradhus i tre plan med egna entréer. Längs Befälsgatan växer de sedan 
till fyra våningar av staplade radhus där de översta nås via en entrébalkong från 
gården. Längs Befälsgatan trappas husen upp till fem och slutligen sex våningar 
i det markerade och förhöjda hörnet mot Ålsta allé.

Taklandskapet
Kvarterets delar bildar en helhet som gradvis trappas upp mot sin högsta punkt 
i hörnet vid Majorsparken. Genom sina lägsta delar mot väster öppnar det sig 
för fl ödande ljus och sol på gården. Tack vare det trappade taklandskapet får man 
många uppstickande gavlar som rumsligt defi nierar och förankrar platser för 
växthus, takterrasser och pergolor.

Gårdsrummet
Gården utformas som ett skyddat grönt rum och präglas visuellt av de 
utanpåliggande träbalkonger som klär större delen av kvarterets insida.
 Gården har två nivåer. Den del som inte är underbyggd av garage får naturlig 
infi ltration och rik växtlighet. Här placerar vi också en dagvattendamm som 
både skapar en njutbar miljö och fördröjer regnvatten. Den underbyggda och lite 
högre gårdsnivån möbleras grönt med jordlager och uppbyggda odlingssargar, 
växthus och lekytor med lekredskap. Här fi nns också en stor rund öppning som 
släpper in ljus till garaget och skapar en rumsligt intressant koppling mellan 
nivåerna. I den planterar vi ett ståtligt träd.

Balkonger
Både de genomgående lägenheterna och de enkelsidiga mot gården får 
balkonger mot en tyst sida. På söderfasaderna mot torget och parken får de fl esta 
boende indragna balkonger eller burspråk som komplement till utanpåliggande 
balkonger i ett skuggigare läge mot gården.
 Radhusen får både balkonger och terrasser, i stadsradhusen mot Överstegatan 
privata takterrasser.

Kvarterets bidrag till en gestaltad livsmiljö
   Fasader i trä som åldras vackert, sockelvåningar i tegel och sten. 

   Grön, tillgänglig gård med upphöjda odlingslådor och möblering för möten och 
aktiviteter. 

   Mönsterverkan i fasader, integrerade odlingslådor, tydliga entréer och varierat 
taklandskap.

   Olika höjder med hänsyn till stadsskalan, den mänskliga skalan och 
solförhållande. 

   Ljus och öppenhet mot gata, stad och garage med glasade entréer, öppna lokaler 
och atrium.

   Stadsradhus med entréer mot gatan skapar liv och trygghet på lokalgatorna. 

   Hög sockel, lokaler, burspråk och balkonger ger variation och bryter ner skalan 
mot Majorstorget.

   Tydliga indelningar mellan sockel, kropp och krön, levande taklandskap och 
brutna tak med kupor. 

Bottenvåningar
Liksom karaktären och skalan växlar i kvarterets sidor så skiftar den öppna 
bottenvåningens utformning i mötet med de olika gatumiljöerna. Ingen 
sockelvåning är lägre än 3,7 meter och kvarterets fasadlängd upptas till 45 % av 
centrumfunktioner. I den södra delen är fasaderna helt off entliga och öppna med 
mötesplatser som kafé och restaurang.
 Mot Ålsta allé och Befälsgatan fi nns visuellt och funktionellt öppna lokaler 
för de boende i kvarteret, exempelvis föreningslokal, återbruksrum och lokal för 
upphämtning av leveranser.
 Stadsradhusens entréer är indragna för att inte dörrar ska slå upp på allmän 
mark. Alla radhus har även entré från gården.

Konstnärlig utsmyckning
För att understryka kvarterets hållbarhetstema vill vi låta en konstnär utforma 
livfulla reliefväggar av återbrukat tegel, klinker och kakel. Verket integreras i 
delar av sockeln mot Majorstorget och i de genomgående entréerna till gården.

Material och kulörer
I samtliga fasader har vi låtit konstruktionens trämaterial återspeglas i ytskikten. 
Här vill vi se ett spel mellan de vackra och varierande uttrycken i träspånsfasader, 
paneler med mönsterläggning och det massiva träet i balkongstommarna. För 
att behålla träets karaktär och naturliga ton behandlas ytorna generellt med 
ljusa, transparenta lasyrer och färger. Gårdsfasaderna hålls enhetligt i en naturvit 
och transparent träkulör. Utsidan mot torg och gator får mer liv, karaktär och 
variation i kulörerna och den gröna växtväggen.
 Socklarna i samtliga hus utom stadsradhusen utförs i beständigare material 
som naturstensplattor, återbrukat tegel eller klinker.

En stor rund öppning som släpper in ljus till garaget (inspirationsbild).
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Planutsnitt vid Majorstorget 1:200

– Placering konstnärlig utsmyckning

Konstnärliga utsmyckningar i form av mosaik 
eller relief i återvunnet kakel eller tegel placeras 
på socklar som leder vidare in på väggarna i 
gårdspassagerna.

Referenser konstnärlig 
utsmyckning med 
återbrukat material

Konstnärlig utsmyckning
Återbruk

BARKARBYSTADEN III – MARKANVISNINGSTÄVLING KV. 10  8



Boulebana

Växthus

Växthus

Småbarnslek

Hinderbana

Pingis

KompostAtrium

Sopsug

Workshop 
yta

Sopsug

Dagvattendamm

Bryggan

Stor regnbädd kopplas till damm

Grill

Grill

Ramp

N

Situationsplan
Skala 1:400

BARKARBYSTADEN III – MARKANVISNINGSTÄVLING KV. 10  9



N

Principutformning 
bottenvåning
Skala 1:400
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Vy

Fasader torg och gata
Fasadutsnitt mot Majorstorget
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Fasad mot sydväst och Majorstorget 1:400

Grön växtvägg

Träfasad med integrerade växtlådor

Cederspånsfasad och burspråk

Sockelmaterial kalksten

Fasad mot Sydost och Ålsta allé 1:400

Fasader torg och gata
Skala 1:400
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Vy

Fasader radhus och lägre bebyggelse
Fasadutsnitt radhus Överstegatan
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Fasad mot nordväst och Överstegatan 1:400

Fasad mot nordost och Befälsgatan 1:400

BEFÄLSGATAN
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Sockel ljust återvunnet tegel

Sockel kalksten

Träpanel med mönsterverkan

Träfasad

Fasader radhus och 
lägre bebyggelse
Skala 1:400
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Vy

Gårdsfasader
Fasadutsnitt mot nordväst
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Gårdsfasad mot nordost 1:400
Gårdsfasad mot nordväst 1:400

Gårdsfasad mot sydost 1:400 Gårdsfasad mot sydväst 1:400

Gårdsfasader 
Skala 1:400
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N

Takplan 
Skala 1:400
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Radhus med terrasser 
och solceller

Gemensam takterrass

Gemensamma  
växthus på tak

Orangeri

Gemensam terrass 
med pergola

Solceller och takkupor

Gemensam terrass med 
pergola och växthus

Grönt tak
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Sektioner 
Skala 1:400
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Lägenhetsstorlekar:
1 rok (30–35 kvm)
2 rok (45–60 kvm)
3 rok (70–80 kvm) 
4 rok (90–95 kvm)
5 rok (100–110 kvm)
Radhus (115–170kvm)
Totalt: 161 lägenheter 

Minst 50 % av lägenheterna är större än 
70 kvm och kan disponeras som 3 rok 
eller mer. 
 
BTA: 15 400 kvm
LOA: 860 kvm
Komplement källare: 2 100 kvm

Cykelplatser: 370 st
P-platser garage: 78 st

Fakta om kvarteret
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Ekonomiska förutsättningar 
och genomförandekraft

ETT INITIATIV FRÅN HEMNET

ÅR
ET

S BOSTADSUTVECKLARE

2020

Lokalt kan vi stolt berätta att alla våra senaste projekt klarat verifieringen för 
Miljöbyggnad Silver som görs två år efter inflyttning. Det är ett kvitto på att 
vi faktiskt håller vad vi lovar i projekten, även hållbarhetsmässigt. 
 Tack vare att vi är kooperativt företag kan vi kombinera  demokrati med 
affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Vårt framgångsrecept är att vi 
jobbar långsiktigt – oavsett om det kommer till ekonomi och hållbarhet eller 
förvaltning. Målet är alltid att skapa en bra verksamhet för våra medlemmar och 
vara lönsamma, inte vinstmaximera.

Verksamheten
Riksbyggen har planerade och pågående nyproduktionsprojekt av hyres- 
och bostadsrätter i över 60 kommuner över hela landet, från Trelleborg till 
Karesuando. Sammanlagt hade Riksbyggen 3 824 bostäder i produktion unde r 
2021. Under 2021 förvaltade Riksbyggen 4 423 bostadsrätts föreningar. Av dessa 
är 1 721 andelsägande bostadsrättsföreningar.

Riksbyggen – en pålitlig samhällsutvecklare sedan 1940 
Vi på Riksbyggen har byggt bostadsområden i över 80 år och gått 
den långa vägen för att bli ledande inom hållbar samhällsutveckling. 
Nyfikenheten, viljan att förändra och möjligheten att verkligen 
kunna göra skillnad ligger som grund för vår framgång. 

Fakta koncernen 2021
Nettoomsättning: .................9 890 mkr (8 897)

Rörelseresultat: ....................... 2 950 mkr (540)

Eget kapital: .......................... 8 567 mkr (5 850)

Soliditet: .............................................. 58 % (39)

Medeltal anställda:  .................. 2 641 st (2 943)

Finansiering

Eget kapital 100 %

Lån 0 %

Produktion  
Uppfyller samhällskrav 
Bygger energieffektivt 
Tar hänsyn till boendes önskemål 

Förvaltning 
Lång erfarenhet av förvaltning
Förenklar för de boende 
Service dygnet runt 

Utveckling 
Analyserar livsmönster 
Tänker nytt 
Planerar för helheten 

Riksbyggen – i tre faser
Att bara bygga bostäder räcker inte för oss. I tre faser utvecklar och bygger vi nya 
stadsdelar med människan i centrum. Och förvaltningsfasen gör att vi långsiktigt kan 
verka för ett gott liv, både i och mellan husen.

Tidplan

feb. 22 aug. 22 mar. 23 okt. 23 apr. 24 nov. 24 maj 25 dec. 25 jun. 26 jan. 27

Underskrift avtal  
(2022-06-30)

Marköverlåtelseavtal

Grund/garage

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3

Inflyttning etapp 2

Etapp 4

Inflyttning etapp 1 (2025-02-15)

Inflyttning etapp 3

Inflyttning etapp 4 

Siffror inom parantes avser 2020
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Referensprojekt
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Brf Viva har fått fl era fina utmärkelser:

Årets bostadsutvecklare 
Guldhemmet 2020

Branschens mest 
hållbara företag

Årets Miljöbyggnad 
2019

Vinnare av 
Kasper Salin priset

Referens 1 – Brf Viva, 
Göteborg

Brf Viva i Göteborg är ett prisvinnande bostadsprojekt bestående av 132 
bostäder. Det har byggts för att bli Sveriges mest hållbara och innovativa 
bostadsprojekt. Bakom arbetet ligger många års forskning kring hur vi 
kan bygga, bo och leva så hållbart som möjligt. Här fi nns till exempel 
klimatförbättrad betong, solcellsanläggning med energilagring i återanvända 
bussbatterier, växthus för att odla egna grönsaker och ett återanvändningsrum för 
att byta saker med varandra. Allt för att spara på naturens resurser. Föreningen 
har också fågelholkar och insektshotell för att gynna den biologiska mångfalden. 
För den ekonomiska hållbarheten och mänskliga mångfalden innehåller Viva ett 
antal ungdomsettor à 95.000 kronor.
 Brf Viva har vunnit Sveriges mest betydelsefulla arkitektpris, Kasper Salin-
priset, och är nominerat till Svenska Ljuspriset. Den är även preliminärt 
certifi erad enligt Miljöbyggnad Guld, vilket bland annat innebär en energi-
användning på bara 65 procent av gällande byggregler, liksom höga krav 
på inomhusmiljö och materialval.

Brf Viva
Geografiskt läge: Göteborgs centrum, Göteborg
Antal bostäder: 132
Antal våningar: 10
BTA: 13 153
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Tid för färdigställande: 2019
Entreprenör: K21 BARKARBYSTADEN III – MARKANVISNINGSTÄVLING KV. 10  23



Referens 2 – Brf Djurgårdsvyn, 
Norra Djurgårdsstaden

För att sammankoppla huset med området har Riksbyggen och arkitekt Thomas 
Sandell fokuserat på två saker: hållbarhet och historia. De senaste åren har Norra 
Djurgårdsstaden vuxit fram med en stark miljöprofil där grön innovation för 
moderna boenden stått i fokus. Profilen stärks än mer med Brf Djurgårdsvyn, 
ett hus som klassificerats med Miljöbyggnad Guld. Klassningen baseras på 
kvaliteter inom 15 områden, bland annat energi, inomhusmiljö och val av 
byggnadsmaterial enligt Sweden Green Building Council. I föreningen finns 
solceller, laddstolpar för elbil, en grönskande innergård och fågelholkar för att 
bidra till den biologiska mångfalden. Områdets grönska gör sig också påmind 
inomhus genom stora terrasser, uterum och balkonger där möjligheter till odling 
ges i odlingslådor eller mindre växthus. Ytterligare odlingsmöjligheter finns i 
husets gemensamma orangeri och på en väl tilltagen terrass som också är en 
mötesplats för alla grannar. För att underlätta hållbara transporter finns stora 
cykelrum och parkeringar med laddstolpar för elbil. 
 Områdets industrihistoria syns i husets karaktäristiska sågtandstak. Medvetna 
och tidlösa materialval följer den historiska tillbakablicken med förhoppningar 
om att originalinteriören ska få en så lång livslängd som möjligt. Ett hus i 
klassisk arkitektur som smälter in i omgivningens dåtid och moderna nutid, såväl 
ute som inne.

Brf Djurgårdsvyn
Geografiskt läge: Norra Djurgårdsstaden, Stockholm 
Antal bostäder: 49
Antal våningar: 8
BTA: 8 960
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Tid för färdigställande: 2020 
Entreprenör: JM Entreprenad BARKARBYSTADEN III – MARKANVISNINGSTÄVLING KV. 10   24



Bilaga – Om Riksbyggen
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Sammanställning av Riksbyggens 
årsredovisning för 2021

Riksbyggen är en samhällsutvecklare som planerar, bygger, förvaltar, utvecklar och 
vill skapa attraktiva och hållbara boenden för alla: från norr till söder och för unga 
och äldre. Helt enkelt bostäder som fler har råd att efterfråga. 
  Riksbyggens mål är att finnas med under hela processen, från att ett område 
planeras för byggande av fastigheter till den löpande förvaltningen.
 Riksbyggen förvaltar hem åt cirka 520 000 boende, i både hyresrättslägenheter 
och bostadsrätter. Riksbyggen erbjuder också tjänster som teknisk och ekonomisk 
förvaltning, fastighetsdrift, verksamhetsservice, lokalvård och utemiljö. Kunderna 
är bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. 

Riksbyggen har verksamhet på mer än 430 orter över hela landet. Målet är att bidra 
till hållbara och väl fungerande boende- och samhällsmiljöer där människor kan 
förverkliga sina drömmar om ett gott liv.  
 Riksbyggen arbetar ständigt med att inspirera och tipsa om hur boende och 
andra kan bidra i omställningen till ett mer hållbart samhälle. 

FRÅN RIKSBYGGENS ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021

Riksbyggen ekonomisk förening är en kooperativ förening med säte i Stockholm, och 
med planerade och pågående nyproduktionsprojekt i över 60 kommuner över hela 
landet, från Trelleborg till Karesuando. 
Medelantalet anställda uppgick under 2021 till 2 641 i koncernen och 2 544 
i moderföreningen. 
 Under 2021 hade Riksbyggen totalt 3 824 bostäder i produktion och förvaltade 4 
423 bostadsrättsföreningar. Målsättningen är att öka nyproduktionen till en nivå om 
cirka 5 000 bostäder i pågående produktion.

*⁾   Operativt Rörelseresultat, avser rörelseresultat inklusive räntekostnader i 
bostadsprojekt.      

**⁾  Total andelsutdelning 85,3 mkr (85,4).
Siffror och text inom parantes avser 2020.

9 890mkr
(8 897) 

Nettoomsättning

8 567mkr
(5 850) 

Eget kapital

48kr/andel**⁾ 
(48kr/andel**)

Andels-
utdelning

9,6%
(9,6%) 

Avkastning  
per andel

2 641st
(2 943) 

Medelantalet  
anställda

2 882mkr
(426) 

Operativt rörelseresultat*⁾

58%
(39) 

Soliditet

10mkr
(8,7mkr) 

Återbäring köpta 
förvaltnings tjänster

Verksamheten
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FRÅN RIKSBYGGENS ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020

Tillsammans mot 
ett mer hållbart 
samhälle 
Riksbyggen har många olika intressenter och det sker en ständig pågående 
dialog med dem. Det gångna året har präglats av pandemin och istället för 
fysiska möten, konferenser och seminarier har vi haft fokus på att ställa 
om till digitala träffar. Allt har inte gått att genomföra men en hel del har 
fungerat riktigt bra och vi ser att de digitala mötena har öppnat upp för 
en flexibilitet som ger nya möjligheter till dialog med våra intressenter i 
framtiden. 
 Våra intressenter är viktiga för oss. Genom sina synpunkter och krav 
hjälper de oss att identifiera våra mest angelägna frågor. Tillsammans tar 
vi kliv mot ett mer hållbart samhälle.
 Under året skickade vi ut en digital enkät till totalt 656 intressenter. 
Inom områdena miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet lät vi 
intressentgrupperna välja tre aktiviteter de tyckte att vi skulle prioritera. 
Enkätsvaren tillsammans med andra undersökningar som exempelvis vår 
interna miljöutredning (genomförd 2019) och nöjdkund-undersökningar 
ligger till grund för vår väsentlighetsanalys. 

 

Boende 
Ungefär 520 000 människor bor 
i ett hem som Riksbyggen förvaltar. 
Tillsammans har vi stora möjligheter att 
bidra till ett mer hållbart samhälle.

Brf-styrelsen
Det finns många saker en bostadsrätts-
förening kan göra för att bidra till ett 
mer hållbart samhälle och en av 
Riksbyggens viktigaste uppgifter 
är att stötta och inspirera styrelser 
i detta arbete. 

Kommuner
I vår verksamhet har vi ständigt kontakt 
med kommuner i hela landet. Att vi får 
med oss hållbarhetsfrågorna redan i ett 
tidigt skede är viktigt i omställningen till 
ett mer hållbart samhälle. 

Leverantörer
Riksbyggen strävar efter att ha lång-
siktiga relationer med leverantörer. 
Genom rätt krav ställning och ett 
ansvarsfullt agerande från båda parter 
arbetar vi för en ökad hållbarhet. 

Medarbetare
Våra medarbetare vill känna att de är 
med och bidrar i omställningen till ett 
mer hållbart samhälle. Det handlar både 
om arbetsmiljö och påverkan från vår 
verksamhet.

Sakkunniga
Vi samarbetar med en rad forskare och 
experter för att hela tiden utveckla och 
förbättra oss.

Ägare
Riksbyggen är ett kooperativt företag 
vilket bland annat innebär att vi ägs av 
de som berörs av verksamheten och att 
vi styrs på ett demokratiskt sätt. 

Våra intressenter 
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Riksbyggens hållbarhetsarbete tar avstamp i den strategiska planen 
och drivs av företagsledningen via linje- och process organisation. 
Riksbyggens chef för enheten Hållbar ut veckling, Lina Öien, sitter i 
företagsledningen. På enheten arbetar en energistrateg, en miljöchef, 
en hållbarhetschef och fyra hållbarhetsspecialister. 
 På enheten finns även chefen för Riksbyggens lednings  system, 
processpecialister samt projektledare för utvecklingsprojekt. 
Enhetens uppdrag är bland annat att arbeta med övergripande 
strategier, inspirera och stödja verksamheten i frågor kopplade 
till hållbar utveckling, samt stödja processorganisationen i arbetet 
med att förvalta, förbättra och utveckla Riksbyggens arbetssätt och 
verktyg.  

Riksbyggen tillämpar den så kallade försiktighetsprincipen och 
genom Riksbyggens ledningssystem – Så här arbetar vi – styr 
vi verksamheten mot nöjda kunder och en hållbar verksamhet. 
Ledningssystemet stödjer medarbetarna i det dagliga arbetet 
och innehåller beskrivningar av våra gemensamma arbetssätt. 
Riksbyggen är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 1998 
och miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2008. Riksbyggens 
miljöcertifiering omfattar även övergripande energikartläggning 
enligt Statens energimyndighets föreskrifter, STEMFS 2014:2. 
 Vi arbetar systematiskt med att följa upp och förbättra 
våra arbetssätt i såväl löpande uppföljningar som i revisioner 
och verktyg för förbättringsförslag.

ByggaVi själva

Återutveckla
Förvalta
Boende

Förvalta
Företag

Vi ska bygga klimatneutralt 
och hållbart för hela livet.

Vi ska verka för hållbarhet 
i det stora och det lilla.

Vi ska utveckla be�ntliga 
boendemiljöer till att 
bli klimatneutrala och 

hållbara.

Vi ska skapa ett klimat-
neutralt och hållbart liv till-

sammans med styrelsen 
och de boende.

Vi ska skapa värde för våra kunder 
med en klimatneutral och hållbar 

förvaltning.

Under 2020 arbetade vi fram en ny hållbarhets-
strategi. Syftet med strategin är att beskriva 
nuläget, de ramar vi har att förhålla oss till samt 
tydliggöra riktningen framåt genom bland annat ett 
antal övergripande hållbarhetsmål.  

Övergripande hållbarhetsmål finns inom 
följande områden:

   Klimatneutralitet
   Cirkulär ekonomi
   Biologisk mångfald och klimatanpassning
   Trygga och inkluderande samhällen
   Tjänster för ökad hållbarhet
   Ansvarsfulla leverantörskedjor
   Mångfald och god arbetsmiljö

För att nå våra övergripande hållbarhetsmål bryter 
vi ner dem i mindre mål som vi årligen inkluderar 
i verksamhets- och affärsplaner. 

Några av hållbarhetsmålen för 2021 är:

   Riksbyggens hållbarhetsidéer: 2 500 poäng
   Andel fossilfria servicefordon: 61 %
   Andel miljöcertifierade nyproduktions projekt, 
flerbostadshus över två våningar: 100 %

   Andel nyproduktionsprojekt med solceller: 100 %

 Ovanstående mål följs upp av Riksbyggens styrelse 
två gånger per år.

Hållbarhet är stort. Och litet.

” För att nå våra övergripande 
hållbarhetsmål bryter vi ner dem 
i mindre mål som vi årligen inkluderar 
i verksamhets- och aff ärsplaner”

Hållbarhetsstyrning 
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Anständiga arbetsvillkor 
Riksbyggen är en stor arbetsgivare och ett av 
våra övergripande mål är att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Våra medarbetare ska må bra och ha rätt 
förutsättningar. I vår strategi för attraktiv arbetsgivare 
står bland annat:

   Vi har ett bra chef- och ledarskap.
   Vi har engagerade och ansvarstagande medarbetare.
    Vi skapar möjligheter till utveckling och lärande.
    Vi ökar mångfalden och är en inkluderande arbetsplats.

Genom att ställa sociala och miljömässiga krav på våra leverantörer arbetar vi 

även för anständiga arbetsvillkor hos fler än endast oss själva. 

FRÅN RIKSBYGGENS ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET
Hållbar energi för alla
Enligt de senaste siffrorna från Boverkets 
miljöindikatorer stod Bygg- och fastighets sektorn 
2018 för en inhemsk energianvändning på cirka 105 
TWh, vilket motsvarar cirka 33 procent av Sveriges 
totala energianvändning. På Riksbyggen har vi under 

året arbetat för att sänka energi användningen i våra egna fastigheter och vi 
försöker även inspirera våra kunder att göra det samma. Vi har exempelvis 
utvecklat tjänsten Energiförvaltning som ska hjälpa våra kunder att sänka 
sin energianvändning. 
 Där det är tekniskt möjligt sätter vi även solceller på vår nyproduktion och 

hjälper ett stort antal kunder att sätta solceller på befintliga fastigheter.

Jämställdhet och mångfald
Att arbeta med mångfaldsfrågor, jämställdhet och 
en god arbetsmiljö är viktigt för en positiv samhälls-
utveckling. Det finns många utmaningar och behov som 
behöver hanteras i vårt gemensamma samhälle. Tar vi 
tillvara på den mångfald som finns och är inkluderande, 

ökar vi möjligheterna att lösa frågor på ett bättre sätt. Olikheter stimulerar 
kreativitet och bidrar till utveckling. Vi har flera mål inom området, ett av 
dem handlar om att andelen chefer som är kvinnor ska uppgå till 50 procent på 

längre sikt.

”  Vi ska halvera vårt klimatavtryck i hela byggprocessen till 2030 
och vi ska vara klimatneutrala till 2045.”

Riksbyggens  viktigaste 
hållbarhetsfrågor
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FRÅN RIKSBYGGENS ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Bekämpa klimatförändringarna
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och en 
av de största utmaningarna för Riksbyggen när det 
gäller vår negativa miljöpåverkan. Enligt Boverkets 
miljöindikatorer stod Bygg- och fastighetssektorns 
inhemska utsläpp (exklusive import) för cirka 21 

procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser år 2018. 
 Vi ska halvera vårt klimatavtryck i hela byggprocessen till 2030 och vi 
ska vara klimatneutrala till 2045 (jmf 2015). 
 Vi medverkar även i ett antal olika forsknings- och utvecklings projekt 
som har bäring på hur vår bransch kan minska sin klimatpåverkan:

   Positive Footprint Housing, är ett initiativ från Riksbyggen, där vi samlar 
tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar 
stads- och bostadsutveckling. 

   Lokal färdplan Malmö med mål att till 2030 ha en klimatneutral bygg- 
och anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp.

   Vi har också antagit ett antal färdplaner inom initiativet 
Fossilfritt Sverige.

Ekosystem och biologisk mångfald
Den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare 
takt över hela världen och forskare pratar om den 
sjätte massutrotningen av arter. Tre fjärdedelar av 
alla arter på jorden riskerar att försvinna de närmsta 
århundradena. 

Varje gång vi tar mark i anspråk behöver vi ha detta i åtanke, och därför 
arbetar vi sedan flera år med att genomföra ekosystem tjänsteanalyser 
inför varje markförvärv. Genom våra hållbarhetsidéer uppmuntrar vi även 
våra kunder till att exempelvis plantera blommor som blommar under 
hela säsongen. Under året hamnade just den hållbarhetsidén på vår topp-
tio-lista över hållbarhetsidéer som våra bostadsrättföreningar genomfört. 

Hållbara städer och samhällen
Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva 
och hållbara boenden för alla. Vi bygger bostäder 
från Trelleborg i söder till Karesuando i norr. Våra 
olika koncept riktar sig till olika målgrupper som 
bland annat unga och äldre. Att bygga bostäder 

som fler har råd att efterfråga är en av våra stora utmaningar. Samtidigt 
förvaltar vi hem åt drygt en halv miljon människor och har kunder som 
har kommersiella lokaler. Här arbetar vi ständigt med att inspirera och 
tipsa om hur de kan bidra i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi 
gör det bland annat genom Riksbyggens hållbarhetsidéer och tävlingen 
Årets hållbarhetsförening. 

Hållbar konsumtion  
och produktion
Omställning till en hållbar konsumtion och 
produktion av varor är en nödvändighet för att 
minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och 
människors hälsa. De bostäder vi bygger ska hålla 

en god kvalitet och ha en lång livslängd. Vi tänker oss att de ska stå i minst 
100 år. För att se till att detta blir verklighet gör vi en rad olika saker, vi är 
exempelvis den aktör som har flest byggnader certifierade i Miljö byggnad 
vad gäller bostadshus. En av våra stora affärer handlar om att hjälpa våra 
kunder att renovera och bygga om sina hus för en ökad livslängd. Rätt 
åtgärder bidrar dessutom till att husens energianvändning minskar och 
tryggheten ökar. 
 Vår bransch behöver också bli bättre på att arbeta med cirkularitet. 
Under året har Riksbyggen varit med och tagit fram ett verktyg (CIX-
verktyget) som vänder sig till aktörer som vill skapa ökad cirkularitet 
i sina projekt och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Fredliga och inkluderande 
samhällen
Riksbyggen är ett kooperativt företag. Värderingarna 
om delaktighet, inflytande och gemenskap är våra 
grundfundament som har följt oss hela vägen sedan 
starten 1940. Riksbyggen sponsrar bland annat 

stiftelserna Läxhjälpen och Teskedsordern. Riksbyggen har också i över 
40 år varit medlem i biståndsorganisationen We Effect och därigenom 
bidragit till många positiva insatser i olika utvecklingsländer.
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Kontaktpersoner
Peter Arvidsson Ekman, Aff ärsutvecklingschef
Mobil: 072-550 22 95
peter.arvidssonekman@riksbyggen.se

Mia Turai, Aff ärsutvecklare
Mobil: 070-225 28 45
mia.turai@riksbyggen.se

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen du 
bor och arbetar i, med fokus på en hållbar framtid.

Vi som arbetat med tävlingsbidraget
Riksbyggen Marknadsområde Stockholm & Gotland:
Peter Arvidsson Ekman, Affärsutvecklingschef 
Mia Turai, Affärsutvecklare 
Stefan Nilsson, Specialist Bonum 
Veronica Persson, Sälj- och Marknadsansvarig
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Stina Johansson och Ludvig Witte, ansvariga arkitekter
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Lebohang Chakela, Formgivare
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