


~400
medarbetare inom bland 

annat förvaltning, 

administration och 

service i Norden

3,9
miljoner kvm fördelat på  

kontors- och 

logistiklokaler

556
fastigheter äger

Castellum

124
miljarder i fastighetsvärde inkl. 

andelen i norska Entra ASA

14
strategiskt utvalda 

tillväxtstäder

Noterad på Nasdaq

Stockholm Large

Cap

19 %
myndigheter och verk 

ger stabilitet och 

långsiktighet 

Siffror per den 30 september 2021



Castellums agenda för den 

hållbara staden
”Att agera rätt idag så att de intressenter som vår 

verksamhet är beroende av väljer oss i framtiden”

++
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”Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som 

bidrar till vår välfärd och livskvalitet.” – Naturvårdsverket

Försörjande, reglerande, kulturella och stödjande. 



Gateway Säve
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Fd militärt flygfält, senare linjeflyg. Sedan 2015 blåljus, 

pilotskola och privatflyg. Castellum förvärvade 2018. 

Sverige bästa logistikläge, grannar med hamnen och 

svensk fordonsindustri. 

Nav för forskning och utveckling av fossilfria och 

självkörande fordon och elflyg. 

Planprogram och detaljplan 1 under arbete. 

Yta Exploatering

Totalt 5 M kvm

Castellum: 3,2 M kvm

Idag ca 50 företag, 500 

arbetstillfällen. 

Efter exploatering 6-8 tusen 

arbetstillfällen.



Målbild
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• Åtgärder ska vidtas inom området så att det totala 

sammanvägda värdet av alla EST är återskapat på platsen 

inom 20 år efter slutförd exploatering. 

• De EST som för området bedöms ha störst betydelse, dvs 

som är fokustjänster, ska besvaras, förstärkas eller 

kompenseras på individuell EST-nivå.

Fokustjänster EST

• Stödjande: 

Ekologiskt samspel, 

biologisk mångfald, 

livsmiljöer. 

• Reglerande: 

Reglering lokalklimat, 

skydd extremväder, 

rening och reg. av vatten, 

luftrening, pollinering. 

• Kulturella: 

Fysisk hälsa, mentalt 

välbefinnande, social 

interaktion. 



Ekosystemtjänstanalys av 
området

• Naturvärdesinventering

• Värdering 1-4

• Platsbesök vid flera tillfällen

• Värdering av EST

• Extra viktiga idag och framåt

• 11 fokusområden



Ekosystemtjänstanalys av 
området

• ESTER från Boverket

• COWIs eget matrisverktyg

• Kvalitet och tillgång, GYF, viktning

av EST=

• EKO-poäng –analys både före och

efter exploatering

Skärmklipp från analys av EST på

Gateway Säve



Resultat
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• Full kompensation utifrån planerade åtgärder efter

+20 år sett till totalen.

• Vissa fokustjänster förstärks, andra behöver extra 

åtgärder. 



Urval åtgärder 
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• Grönytor utformas med hög biodiversitet för att stärka 

samtliga EST.. 

• Naturlik park, urban skog och träd i gata.

• Gröna korridorer stärker ekologiskt samspel inom och 

utom planområdet.

• Öppen dagvattenhantering som stöd för biologisk 

mångfald och hantering av extremväder, tex 

raingarden, biodiken.

• Permeabla ytor på parkeringar och dylika ytor.

• Tillgängliggörande av rekreationsområden.

Vidare utredningar och arbete med detaljplan pågår.
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Tack!
Christin Carlsson

Hållbarhetsansvarig Väst, Castellum

Christin.carlsson@castellum.se


