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FÖRORD

Vasakronans vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vi ägs  
till lika delar av Första-, Andra, Tredje och Fjärde AP Fonden vilket ger oss ett långsiktigt perspektiv  
på våra investeringar. 

Vår målsättning är att vara branschledande inom fastighetsutveckling och förvaltning. Våra fastigheter 
utgör grunden för att våra kunder ska lyckas med sin verksamhet och att Vasakronan kan leverera av- 
kastning till våra ägare. 

Den största utmaningen som Vasakronan står inför är klimatutmaningen. Vasakronan har tagit fram en 
färdplan för att möta klimatutmaningen, Färdplan 2030. Målsättningen är att vi ska vara klimatneutrala 
2030. Detta kommer att ställa stora krav på oss alla som jobbar i våra projekt. Vi måste tänka nytt och 
utvecklas, det påverkar både design, innovation, byggande med helhetssyn i både projekt och förvaltning.

Dessa guidelines och principer är avsedda för program- och systemhandlingsskede och syftar till att  
tydliggöra de egenskaper som ska känneteckna en av Vasakronans fastigheter. De riktar sig till all ny- 
produktion och i tillämpliga delar även för ombyggnader.

Dokumentet ska betraktas som en guide för att styra mot de mål som finns inom Vasakronan eller som  
regleras som föreskrift eller lagstiftning. 

Detta ställer höga krav på projektörens kreativa förmågor att med både beprövad och ny teknik säker- 
ställa att målen uppnås och att projekt bidrar till måluppfyllelse.  

Du som arbetar i våra projekt är en viktig del i vår utveckling av nya arbetssätt, metoder och tekniska  
lösningar – tveka inte att höra av dig med dina erfarenheter och tankar på utveckling av vår Guidelines 
och principer för byggande.
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1. UPPBYGGNAD OCH SYFTE

Vasakronans guideline och principer vid byggnation består av ett huvuddokument inklusive bilagor  
tillsammans med övriga styrande dok inom Vasakronan som berör byggområdet. 

Nedan finns en principskiss till hur dessa dokument förhåller sig till varandra.

Dokumenten kommer att uppdateras löpande.

 

Vid ny- och ombyggnation ska samtliga Vasakronan styrande dokument beaktas. 

Senaste gällande version av guidelines och principer samt andra styrande dokument som ska beaktas är 
alla samlade och finns i Vasakronans digitala projektnätverk Rita under mappen ”Styrande dokument”. 

Senast gällande utgåvorna ska hämtas från Rita. De styrande dokumenten kompletterar varandra.  
Syftet med Vasakronan styrande dokument är att:

• Utforma långsiktigt hållbara byggnader med så låg miljöbelastning som möjligt vad gäller material,  
konstruktionslösningar och energianvändning.

• Forma byggnader som är vackra, ändamålsenliga och beständiga med utgångspunkt i affärsnytta,  
kunders användning av lokalerna och medveten långsiktig förvaltning.

• Utgöra en plattform i dialog med kunder och projektmedarbetare under projektets tidiga skede.

• Säkerställa att förväntad kvalitet tydligt formuleras för såväl projektet i sin helhet som för de olika 
byggnadsdelarna. 

Tanken med Vasakronans guideline och principer samt alla krav är att ett program tas fram för  
projektet som beaktar hur olika krav tillgodosetts samt att det går att utläsa vilka motiv som ligger 
 bakom olika ställningstaganden.
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2. MYNDIGHETSKRAV OCH BRANSCHREGLER

Utöver vad som föreskrivs i Vasakronans styrande dokument ska byggnaden utformas enligt gällande 
lagar och förordningar. De lagar, förordningar och föreskrifter som är giltiga vid kontraktstecknandet eller 
enligt krav från bygglov och tekniskt samråd, ska tillämpas för projektet, om inte annat särskilt överens-
kommes med Vasakronan eller lagarna i fråga är tvingande/retroaktiva.  

3. STYRANDE DOKUMENT

Styrande dokument finns i Vasakronans digitala projektnätverk Rita under mappen ”Styrande dokument”. 

Definitioner: Under styrande dokument finns Manualer och Mallar. Exempel på manual är detta dokument, 
guidelines och principer för byggande. Exempel på mall är Vasakronans Tekniska matris.

4. MÅLSÄTTNING FÖR BYGGNADEN

• Stort fokus på energi- och naturresursanvändning under hela byggnadens livscykel, omfattar  
produktionsskede, förvaltningsskede, demontering och återbruk av byggdelar

• Bra driftsekonomi, låg energianvändning och låga effektbehov (minska topparna)

• Byggandes tekniska system ska utföras behovsanpassade, dvs att vi aldrig ska värma, kyla och  
ventilera våra lokaler mer än vad som behövs i varje given stund. 

• God inomhus- och arbetsmiljö för brukare och driftpersonal

• Robusta systemval

• Hög generalitet, flexibilitet som ger möjligheter till omställning av byggnaden och låga framtida  
kostnader för lokalanpassning 

• Huset ska designas med tanke på framtida demontering och återbruk av byggdelar och material

Målen för projektet/huset ska skrivas ned och tas med i projektdefinition/program, siffrorna ska  
redovisas som underlag till PM/beslut 

5. PROJEKTERING

Handlingar ska följa Bygghandlingar 90 och utföras datorbaserat enligt senaste utgåva av Vasakronans 
”Projekteringsanvisningar CAD inkl. BIM”.

Samordningsmöten med informationssamordnare ska genomföras regelbundet. En projektanpassad  
CAD och BIM-manual (projektprofil) kan upprättas av utsedd konsult i projekteringsgruppen. Ställnings-
tagande om kvalitetsnivån på förvaltningsdokumentation ska öka dokumenteras i projektprofilen vid 
ombyggnadsprojekt. Respektive konsult utser sin egen ansvarige.

Arbetsmiljöfrågor för byggskedet och driftskedet för förvaltningens och hyresgästens verksamhet  
ska beaktas under hela projekteringsprocessen. Arbetsmiljöplan upprättas av utsedd BAS-P som del av 
projekteringsarbetet. BAS-P ska även säkerställa att projektörerna tar fram lösningar för hur arbets- 
moment som skötsel, underhåll och rengöring utförs enkelt och säkert.

Framtida hyresgästförändringar som påverkar planlösningar ska beaktas i projekteringsarbetet. Installa-
tioner ska vara separerbara och demonterbara om möjligt. Byggprodukter och Installationsmaterial ska 
granskas ur miljösynpunkt. System för miljöbedömning ska vara LEED och Byggvarubedömningen (BVB) 
inom projektet. Projekt ska dokumenteras i BVB, Arbetssätt och vad som gäller för varje projekt ska  
framgå av miljöprogrammet för projektet.

Vid betydande systemval ska utvärdering alltid genomföras med helhetssyn där byggnad och omgivning 
ses som ett system. Systemvalsutvärdering ska dokumenteras och biläggas systemhandlingen.  
Med betydande system avses till exempel:

• Stomme, fasad, tak

• Ventilation, värme, kyla, styr- och övervakningssystem
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• Energiförsörjning för värme och kyla

• Kraftförsörjning, kanalisation, allmänbelysning, styrsystem

Minst två systemalternativ ska utvärderas mot varandra. Projektörens utvärdering samt rekommendation 
ska redovisas skriftligt

6. HÅLLBARHET

Byggnaden ska utformas i enlighet med Vasakronans Miljöprogram. 

Redan tidigt i projektet ska det fastställas vilka miljömål som gäller för projektet, baserat på myndighets-, 
byggherre- och hyresgästkrav. 

Fastigheten ska klassificeras enligt USGBC LEED. Vasakronans strategi för miljöklassning av byggnader 
tillämpas och en plan tas fram för det specifika projektet. I planen ska målnivå, omfattning (Core&Shell, 
EBOM, Interior etc) framgå.  

LCC och LCA-analyser utförs som underlag för beslut där energieffektiv installation innebär en högre 
investeringskostnad än konventionellt utförande. Detta gäller både för tekniska systemval och enskilda 
produkter såsom fläktaggregat, pumpar och belysning.

Som verktyg för utvärdering av LCA ska OneCLick LCA användas.

Byggvaror och dess innehåll ska bedömas i Byggvarubedömningens system.

Vid val av material ska även sociala aspekter vägas in vid framtagandet av produkterna. Vägledning finns 
hos Byggvarubedömningen.

6.1 Klimatsäkerhet
Projektet ska göra en långsiktig riskbedömning avseende framtida klimatrisker baserat på platsens  
förutsättningar. Exempel kan vara risk för inträngande vatten vid havsnivåhöjning, stora vattenflöden, 
översvämning, ras etc. Åtgärder ska redovisas för att säkerställa att skador inte inträffar alternativt  
konsekvensbeskrivning. 

Kända konsekvenser av klimatförändringar, såsom skyfall med hög intensitet, ska beaktas och anpassade 
lösningar ska finnas för att hantera ett sådant scenario och förhindra inträngning av utifrån kommande 
vatten.

6.2 Materialanvändning vid ny, till-, ombyggnad och lokalanpassning
Vasakronan strävar mot att minska materialanvändning i byggprojekt. Återbruk av byggmaterial ska  
tillämpas i så stor omfattning det är möjligt om det är ekonomiskt försvarbart.

Materialstrategin för Vasakronan utgå från steg nedan (se separat guideline ”Återbruk i Projekt”)

• Reducera materialanvändning för projektet genom återbruk, minska spill, minska mängden material 
genom optimerade konstruktionslösningar.

• Välj förnyelsebara material eller material med liten eller inget avtryck av CO2, eller andra växthusgaser, 
Ex kan vara trä eller recyclat material.

6.3 Vattenskadesäkerhet
Risk för vattenläckage från ledningar förlagda i huset ska minimeras. Speciellt ska risken med dolt förlagda 
ledningar i schakt beaktas. Regelverket ”Säker Vatteninstallation” i aktuell lydelse ska följas. Våtrum ska 
utföras enligt GVK’s säkra våtrum.  

6.4 Energieffektiv byggnad
Vasakronans mål för den totala lokalstocken är att ligga på 50 kWh/m²/år vad gäller energianvändning. 
Målvärdet avser specifik fastighetsenergi. Varje projekt ska maximalt bidra till att uppnå målet. 
Alla lösningar som bidrar till energi och effekteffektivitet i en byggnad ska utföras om de är lönsamma. 
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Arbetsmodellen för att uppnå en energieffektiv byggnad sammanfattas i Vasakronans energistrategi.  
Strategin påbjuder ett logiskt arbetssätt:

• Reducera energibehovet för fastigheten genom effekt- och energieffektiva lösningar.

• Producera. (tex solceller, värmepumpar och solfångare)

• Flytta effekt. (energibehov i tid), sk peak shave, tex dra ned ventilation och kyla tillfälligt under  
kortare period.

• Lagra (korttid/dygn, långtid/säsong)

Krav vid ny-, till- och ombyggnad

Energiprestanda enligt Belok, Tabell 1 energinivå A gäller som en miniminivå för specifik energi,  
f.n. 40 kWh/m², år för Öresund och Göteborg, samt 45 kWh/m², år för Uppsala och Stockholm.

Energiprestanda enligt Belok. Tabell 2 energinivå A gäller som miniminivå för primärenergi,  
f.n. 55 kWh/m²/år

Luftläckning q50 genom klimatskärmen ska vara maximalt 0,30 l/s m² omslutande area vid en tryck- 
differens på 50 Pa enligt SS-EN ISO 9972:2015 som genomsnitt för byggnaden. Tätheten ska provas och 
verifieras och ställs lämpligen som krav i kontrollprogrammet.

Möjligheter som alltid ska övervägas i syfte för att nå dessa mål är bl.a.:

• Hög byggnadseffektivitet/formfaktor, definierat som A temp/Aomslutning (fasader och tak).  
Byggnadseffektivitet för huset ska alltid beräknas och redovisas.

• Välisolerad och lufttät klimatskärm 

• Energieffektiva lösningar som är behovsanpassade och minimerar onödig energianvändning för  
inomhusklimat- och verksamhetsändamål. Exempelvis belysning, data, uppvärmning, komfortkyla  
och luftkvalité.

• Solenergi, termisk eller elektrisk

• Fri termisk energi via vatten, luft eller mark

• Lång- och korttidsslagring av termisk energi (geolager, berg, lera, akvifär, PCM-teknik)

• Korttidslagring av termisk energi i byggnadsstommen

• Värmepumpsteknik för åtkomst av energier med otillräcklig exergi (temperaturnivå)

• Värmeåtervinning från verksamheter i byggnaden (ex. serverrum/-hall, kökskyla, avlopp)

• Lagring av elektrisk energi i batterier

6.4.1 Beräkning av framtida energianvändning

Simuleringsberäkningar ska utföras för att bedöma framtida faktisk energianvändning. Beräkningarna ska 
utföras så realistiska som möjligt vad gäller byggnadens fysiska utformning och så sannolika som möjligt 
vad gäller fastighetens användning. Det innebär att indata i beräkningarna inte ska viktas vare sig uppåt  
eller neråt. Indata ska noggrant stämmas av med Vasakronan. Beräkningsansvarig ska tydligt söka och  
skapa samsyn kring indata som mer än marginellt påverkar beräkningsresultatet.  
Viktiga parametrar är bl.a.:

• Drifttider

• Termiskt inomhusklimat. Kravnivåer

• Antal personer som under en normaldag vistas i lokalerna

• Belysningsenergi under en normaldag

• Datoranvändning under en normaldag
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• Värmeisolering klimatskärm

• Exponerad massa för energilagring (husets massa/undertakslösning)

• Solskyddsegenskaper för fönster (inklusive ev. solskydd)

• Utomhusklimat (klimatfil)

• Luftomsättning vid normalanvändande samt eventuella grundflöden

• Effektivitet på värmeåtervinning ventilation

• Systemeffektivitet för VVS- och kylsystem

• Förekomst av ridåvärmare, markvärme, takvärme etc.

• Entrépartier och luftslussars utformning

6.4.2 Beräkning av energi för andra syften

Beräkning av energianvändning kan behöva göras även för andra syften än att bedöma framtida faktisk 
energianvändning. Exempelvis miljömärkningskrav (LEED) eller myndighetskrav (BBR). Indata för sådana 
beräkningar ska överenskommas från fall till fall. Ofta är de styrda av respektive regelverk/syfte. 

6.4.3 Beräkning av installationers kapacitet/prestanda

Beräkningar ska utföras för att dimensionera komponenter och anläggningsdelar i ingående system.  
Integrerad beräkningsprogramvara i CAD/Revit-verktyg ska användas där sådant finns tillgängligt på 
marknaden och inte bedöms uppenbart olämpligt i projektet. Inställningsparametrar i programvaran  
ska spegla Vasakronans konstruktionskrav och redovisas i samband med beräkningarna. Alternativa  
beräkningsmetoder är fristående beräkningsprogram och i vissa fall handberäkningsmodeller.

För dimensionering av inomhusklimatsystem ska simuleringsteknik användas. Viktigt att stomlagring  
och möjlighet till aktiv nattdrift beaktas i simuleringen liksom en realistisk varaktighet på värmebölja. 
Beräkningsansvarig ska tydligt söka och skapa samsyn kring indata som mer än marginellt påverkar 
beräkningsresultatet. Varje lokal ska dimensioneras efter fullt användande enligt möbleringsritningar 
och ansatta nyckeltal. Sammanlagring får endast tillämpas på aggregerad nivå för helt hyresobjekt och 
summerade hyresobjekt. 

6.4.4 Energiavtal

Energiavtal från Sveby ska alltid användas vid totalentreprenad för stora projekt. 

6.4.5 Förnyelsebar energi 

Varje projekt ska utvärdera och komma med förslag på förnyelsebar energiproduktion. Ex är solceller, 
solfångare, geoenergi, biokol, Positive Energy District eller liknande. 

7. FÖRÄNDRINGSHANTERING 

Om en projektör eller entreprenör önskar göra avsteg från guideline ska fråga om förändring ställas till 
ansvarig för projektet på Vasakronan. Beroende på ställningstagande ska resultatet dokumenteras med 
konsekvensbedömning och motiv. 

I förekommande fall ska en LCC bifogas, utförd på Vasakronans mall för LCC:er. Om jämförande LCC:er 
utförs i andra system ska Vasakronans indata användas. Dokumentation av avvikelser sparas på Rita i ett 
samlingsdokument/logg för projektet.

Ambitionen är att vi även utvecklar guidlinesdokumentet med bilagor varför vi gärna ser att förslag på  
förbättringar tas vidare till ”ulf.naslund@vasakronan.se” 
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8. UTFORMNING FASTIGHET

Vasakronan ställer höga krav på arkitektonisk gestaltning, funktionalitet, drift-ekonomi, utvecklingsbarhet 
m.m. för att kunna erbjuda attraktiva lokaler och i förekommande fall bostäder på marknaden.  
Byggnadens ekonomi grundas i stor omfattning på hur effektivt areorna nyttjas. Stor vikt ska läggas vid att 
skapa hög yteffektivitet, d.v.s. relation mellan LOA/BTA, BRA/BTA etc.

Vasakronan arbetar med koncept för att skapa samförstånd i den långa arbetsprocessen, från idé till 
produkt.

Ett koncept ur ett projektperspektiv är en övergripande och bärande idé som blir en röd tråd genom 
projektet med fokus på marknadskommunikation. Konceptet är till för att underlätta kommunikationen 
mellan Vasakronan, byggare, arkitekter och andra leverantörer. Alla säger samma sak.

Konceptet ger stora möjligheter att jobba med detaljer i utformning av inredning, skyltar mm som tar 
upp/leder mot/för i bevis konceptidén för byggnaden

Byggnaden inklusive dess tekniska försörjningssystem ska utformas så att olika huskroppar eller använd-
ningsområden i framtiden kan delas av, avskiljas som egen fastighet för att möjliggöra framtida försäljning. 
Gäller även byggdelar, krav på brandskydd, väggar, fasad och utrymning som exempel. Olika användnings-
områden möjliggör även 3D fastighetsbildning

Transportsystem för byggnaden ska studeras. Lösningen kan vara separata gods-/materialhanterings- 
system men i mindre byggnader så kan lösningen istället vara att styra access för gods och material  
till vissa tider. Om hissar för gods-/materialhantering nyttjas i persontrafik ska möjlighet finnas att pro-
grammera dessa så att de ej körs i system med övriga hissar för persontrafik.

Fastighetens utformning ska sträva mot enkla trafik- och godsflöden. Transporthissens placering ska 
beakta olika hyresgästindelningar. God orienterbarhet med hjälp av utformning och tydlig skyltning ska 
skapas i fastigheten. 

Transportöppningar i fasad ska anordnas för in- och uttransport vid framtida ombyggnader. Transport- 
öppningar i fasadpartier och hissar ska dimensioneras så att de medger transport av byggmaterial och 
utrustning vid framtida ombyggnader samt för inflyttning av hyresgästinredning.

För skyltar på fasad ska ett separat skyltprogram upprättas, alternativt följa det redan för fastigheten 
upprättade skyltprogrammet. 

Våningsplanens infrastruktur ska vara väl inplanerad (trappor, hissar, installationsschakt, el-rum, WC, 
RWC, städ, korskopplings-/serverrum). Varje våningsplan ska förberedas för en flexibel uppdelning för en 
eller flera hyresgäster. Möjliga delningsmöjligheter ska redovisas på planritning.

8.1 Skalskydd och låsning
Till det mekaniska skyddet räknas även det byggnadstekniska skyddet i form av väggar, tak och golv.  
Anläggningarna ska utföras enligt tekniskt regelverk utgivna av Svenska Brandskyddsföreningen (SBF) samt 
Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF). Öppningskompletteringar, ingående i skalskydd ska utföras med 
mekaniskt inbrottsskydd enligt skyddsklass 2 enligt SSF 200:5

8.2 Tillgänglighet
De fastighetsytor som är gemensamma för fler hyresgäster, eller som kan bli det i framtiden, ska uppnå 
krav enligt Myndigheten för delaktighet där det är möjligt (f.d. Handisam). 

8.3 Kulturhistorisk hänsyn
Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer bör tidigt beaktas enligt statens och kommunens 
krav. Vid förändringar och omdisponeringar i befintliga fastigheter ska vikt fästas vid att bevara ursprung-
liga kvaliteter. Antikvarisk förundersökning med konsekvens-beskrivning ska upprättas för fastigheter som 
är klassade som antikvariskt bevarandevärde.

8.4 Våningshöjd och rumshöjd
Lokalerna ska vara utformade med våningshöjder för att enkelt kunna anpassas efter olika hyresgästers 
verksamheter och behov. Rumshöjd avser fritt mått från färdigt golv till underkant av undertak. I lokaler 
utan undertakslösning avses färdigt golv till underkant installationer 
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UTRYMME RUMSHÖJD VÅNINGSHÖJD

Entréplan/markplan Minst 3300 mm  Minst 4600 mm

Kontorsvåning Minst 2700 mm  Minst 3600 mm

Garageplan/källare Minst 2200 mm Minst 2800 mm

Garageplan inom våningspl.  Minst 2700 mm Minst 4600 mm

Fläktrum Minst 4000 mm -

Vånings- och rumshöjder ska stämmas av med hänsyn till tänkt stomlösning och vald bjälklagstjocklek.  
Val av bjälklagstjocklekar och installationsstråk kan påverka våningshöjden. 

Relation mellan rumshöjd och våningshöjd måste alltid beaktas ur ett kostnadsperspektiv och med hän-
syn till t.ex. angivna höjder i detaljplan. Rumshöjd ska vara lika över hela våningsplanet, lokala sänkningar 
accepteras pga. installationer eller konstruktionsmaterial som kräver större utrymme, såsom trä. En hög 
våningshöjd medför ökad fasadkostnad per kvm kontorsyta, men kan öka flexibiliteten för installationer. 

8.1.1 Modulval

I byggnaden ska varje våningsplan ovanför markplanet indelas i ett modulsystem som ger bidrar till en 
effektiv stomindelning och produktion. Fönster i fasad ska vara anpassade till modulval och medge att 
innerväggar kan placeras modulärt mot fönsterpost. Möjlighet till anslutning av innervägg mot yttervägg 
ska beaktas vid utformning av försörjningssystemen. 

8.5 Installationer
De tekniska systemen ska utformas så att brukare och driftpersonal upplever dem som: 

• Förutsägbara och begripliga

• Lättillgängliga och hanterbara

• Strukturerade

Gällande de tekniska systemen ska ett antal saker särskilt beaktas:

• Mätning och uppföljning, se separat mätbilaga

• Ett långsiktigt LCC-perspektiv 

• Byggkostnader ska ställas mot förvaltningskostnader under lång tid 

8.6 Kvalitetsangivelser
Anläggningen ska utföras så att den blir ändamålsenlig, lättskött, hållbar, driftsäker och prydlig. Apparater 
och detaljer ska vara lättåtkomliga samt kunna bytas och underhållas utan onödiga driftavbrott. 

8.7 Arbetsmiljö
Fastigheter och lokaler ska utformas så att god arbetsmiljö skapas för brukare och leverantörer som 
arbetar i fastigheten. Extra vikt ska läggas vid planering av tekniska ytor. 

Handboken ”Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal” utgiven av VVS-installatörerna  
kan användas som handledning vid projektering. Beakta även rådstext i BBR om installationers utbyt- 
barhet: ”Byggnadsdelar och installationer med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör  
vara lätt åtkomliga och lätta att byta ut samt även på annat sätt vara lätta att underhålla, driva och 
 kontrollera.” 

8.8 Ljudmiljö i byggnad
Vasakronans mål är att fastigheterna ska innehålla en ljudmiljö som av medelpersonen uppfattas som god 
(ljudklass B) eller mycket god (ljudklass A). Ljudklass A i de projekt där det är ekonomiskt och praktiskt 
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möjligt. Som grundvärden i en bra ljudplanering arbetar Vasakronan utifrån ljudklass B enligt den svenska 
standarden SS 25268 enligt följande strategi:

1. Använd för verksamheten anpassat ljudisoleringsbehov. Störningar från intilliggande utrymmen, både 
inom verksamheten och från annan verksamhet, ska hållas på en låg nivå. Behovet av flexibilitet i 
lokalen ska också vägas in.

2. Rumsakustiken ska anpassas till verksamheten i varje utrymme. Utrymmen där fler än tre personer 
arbetar samtidigt bör förses med extra kraftig ljudabsorption.

3. Ljudnivåer från installationer, främst ventilation, ska hållas på en balanserad nivå efter vad som  
passar verksamheten. Det kan bli aktuellt både med extra ljuddämpning av installationer såväl som 
tillägg av artificiellt bakgrundsljud. Skilj på tyst respektive lugn miljö.

Ljudmiljön i färdigställda lokaler ska alltid utvärderas och dokumenteras så målsättningarna för varje  
projekt uppfylls. Detta kan göras med hjälp av:

• Granskning av valda konstruktioner och systemlösningar

• Besiktning av hantverkets utförande, i synnerhet vad gäller täthet mellan alla olika byggdelar

• Besiktning av tätningar kring installationer och genomföringar

• Besiktning av fönsters täthet

• Intervjuer och enkäter med verksamheten om ljudmiljöns kvalitet

8.9 Generella lokalkrav
Fasadpartier in till butiker ska utformas för maximal insyn och att vara välkomnande.

Fasadpartiers utformas så att glasbyten kan ske från utsidan. Större skjutdörrar ska förses med sommar 
resp. vinteröppning för energibesparing. Alla butikslokaler ska redovisas med vindfång. Kvalitet på glas för 
butik, lågt järninnehåll för klara/ljusa glas, kan även vara aktuellt för kontor.

8.9.1 Besöksentréer, Byggnadens reception

Besöksentréer ska vara effektiva och välkomnande samt fungera väl ur säkerhetssynpunkt. De ska även 
vara utformade för att klara drag och kyla för personal som arbetar i receptionen. Energieffektiv utform-
ning av entrélösning är av ytterst stor vikt, då felaktig lösning kan ge upphov till höga luft-, värme- och 
kylläckage som negativt påverkar husets energiprestanda. Vald entré-lösning ska därför alltid analyseras 
och motiveras ur ett energiperspektiv.

8.9.2 Garage

Garage ska utformas med vedertagna svängradier, så att normala personbilar enkelt kan nyttja garaget. 
Garage förses med laddinfrastruktur enligt guideline. Alla garage ska ha golvbrunn. 

8.1.2 Cykelrum

Cykelrum ska finnas, och utformas enligt Vasakronans Cykel- och service koncept.

8.9.4 Teknikutrymmen

Drifts- och Teknikutrymmen ska kunna nås från neutrala utrymmen (ej via hyresgästyta).

Utrymme i transportvägar till teknikutrymmen där det finns ventilationsaggregat eller installationer där 
man regelbundet behöver transportera t ex filter ska beaktas och ska även förses med hissförbindelse.

Ställverksrum, elrum och elschakt placeras så att inverkan från magnetiska och elektriska fält vid stadig-
varande arbetsplatser minimeras. Eventuell skärmning utreds i elmiljöanalys. Endast installationer som 
betjänar ställverket får finnas inom rummet.
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9. BYGGDELAR 

9.1 Stomsystem
Valet av stomme påverkas främst av belastningen på bjälklagen och av önskemål om fri spännvidd.  
Andra faktorer som styr stomvalet är stabilisering, fasadutformning, grundläggning, tillgänglig geometri, 
brandkrav och brukskrav (ljud, nedböjning, svikt och svängning). Tidigt i projektet ska en stomutredning 
genomföras. Både alternativ med trä och betong kan vara aktuellt. 

Bjälklagen uppbyggs med i möjligaste mån fribärande bjälklag med slät undersida för att möjliggöra  
flexibel användning av lokalerna.

9.2 Yttertak
Yttertak utförs så att det ej stegvis kan nås från mark t.ex. från skärmtak. 

Gångar och stråk till viktiga funktioner såsom huvar, rökluckor etc. ska utformas för god åtkomst.  
Tätskikt på plana ytor ska provtryckas.

9.3 Glas- och fasadpartier i klimatskärm

Samtliga detaljer i systemet ska vara enligt systemtillverkarens standard. 

Fasaderna ska utformas för enkel rengöring, samt service av installationer och glasytor. 

Ljustransmission ska anpassas till gällande krav på certifiering.

Vid risker för termiskt läckage ska glas utföras härdat eller värmeförstärkt.

9.4 Fönster, fönsterdörrar
Dörrar ska märkas med litteranummer och märkning för brand och ljud enligt gällande normer.

Alla utrymmen som inte hyrs ut till hyresgäst av fastighetsägaren samt alla tekniska och gemensamma 
utrymmen ska förses med lås enligt Vasakronan Lås- och larmpolicy. 

9.5 Innerväggar
Väggar på kontors/verksamhetsplan utförs som systemväggar eller platsbyggda innerväggar. Projektet ska 
eftersträva så få väggtyper som möjligt. 

Där prefab WC-enheter ej används ska väggar till WC/RWC, städ, pentry och kopiering utföras förstärkta 
med plywood för infästning av vägghängda skåp/hyllor.

9.6 Innertak/undertak
Val av lösning, undertak alternativt undertakslöst ska utredas i projektet. Nyttan för inomhusklimat- 
lösningen med exponerat bjälklag för dygnsackumulering av termisk energi ska beaktas vid val av lösning.

Vid helt eller delvis täckande undertak utformas lösningen demonterbar så att installationer blir  
lättåtkomliga. 

Invändigt ska det vara möjligt att fästa installationer, undertak m.m. i takkonstruktionen, alternativt i 
bjälklaget.

I korridorlägen med undertak utförs undertaket fällbart så att installationer blir lätt åtkomliga.

9.7 Dörrar
Tidigt i projektet ska ett Dörrkort tas fram i syfte att kartlägga behov av tomrörsdragning, karmöverföring, 
urtag för magnetkontakt, extra urtag för låskista, elslutbleck etc.

Dörrar till tekniska utrymmen ska utrustas med låshus typ ASSA 565 eller likvärdigt, passagesystem och 
dörrstängare. Dörrar ska förses med brytskydd med negativ brytvinkel för att undvika inbrott.

9.7.1 Dörrar av trä

Innerdörrar av trä ska utföras som massiva slagdörrar. Dörrar till elskåp/central ska vara utan mittstolpe 
och innehålla cylinderlås.
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9.7.2 Märkning

Dörrar ska märkas med litteranummer och märkning för brand och ljud enligt gällande normer. 

9.7.3 Låsschema, passerkontroll, utrymningsvägar 

Låsschema gällande dörrar i skalskydd upprättas i samråd med byggherren och hyresgäst för hela  
fastigheten. Övriga utrymmen i fastigheten förses med låssystem och tillhörande beslag.

Passerkontrollanläggning till kunders lokaler installeras av hyresgäst.  
Kanalisation utförs av fastighetsägaren.

Utrymningsvägar som passerar annan hyresgäst larmas. 

9.8 Ytskikt golv och trappor
Generellt anpassas ytskikt på golv efter funktion eller affärsmässiga ställningstaganden.

Teknikutrymmen, miljörum, transportgångar och förråd el dyl utrymmen i källare ska utföras med  
betonggolv. Betonggolv ska dammbindas alternativt målningsbehandlas.

I ventilationsschakt monteras gallerdurk på varje plan.

9.9 Ytskikt på väggar
Generellt anpassas ytskikt på väggar efter funktion eller affärsmässiga ställningstaganden.

9.10 Invändiga huskompletteringar
• Vitvaror ska vara freonfria och av lågenergityp klass A+++.

• Kromade beslag undviks i WC/RWC 

• Städrum förses med städset.

• Utrymme och anordningar för källsorterat avfall ska finnas i varje uthyrningsenhet. Antalet fraktioner 
och utformning utgår från VK avfallsstrategi

• I entréhallen installeras digital skylt med hyresgästinformation enligt specifikation i Vasakronans  
styrande dokument ”Projekteringsanvisningar för it-installationer”

• I hissar monteras digitala våningsregister med hyresgästens namn, kompletterat med respektive  
våningsplan i huset

• I trapphus monteras skylt med aktuell våningsbeteckning våningsbeteckning benämns enligt  
projekteringsanvisning

10. VA, VVS, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 

10.1 Termiskt inomhusklimat och luftkvalité
Byggnadens fysiska utformning och användning avgör behovet av luftomsättning och komfortkyla. Det 
ska beaktas att samtliga lokaler/rum har ett intermittent användande. Betjänande system ska utformas 
behovsstyrda så att komfortkrav kan tillgodoses oavsett lokalens utnyttjandegrad.  

I effektiva byggnader med låg elanvändning och liten solinstrålning är det oftast tillräckligt med ett (1) 
system för att transportera bort överskottsvärme. I första hand ska VAV-system väljas som klimatsystem. 
Vid större kylbehov eller utökade komfortkrav kan separat köldbärarsystem behöva installeras. I båda 
lösningarna måste luftbehandlingssystemet utföras med variabla luftflöden för att inte kyla ut lokaler vid 
låg användning.

10.1.1 Termiskt inomhusklimat

Rumstemperaturen tillåts variera över året och dygnet. Dygnsvariation innebär att rumstemperaturen kan 
tillåtas variera från svalt på morgonen till några grader varmare på eftermiddagen. 
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Rumstemperaturkrav (operativ temperatur):

Vinter +22°C, +2°C/-2°C (vid dimensionerande utetemperatur)

Sommar +24°C, +2°C/-2°C (vid dimensionerande utomhusfall +27°C, RH 50 %)

Krav på max lufthastigheter i vistelsezon:

Vinter, uppvärmning:     0,15 m/s

Sommar, kylfall:            0,20 m/s (tilluftsdon, bafflar)

Sommar, kylfall:            0,25 m/s (cirkulationskylare)

Vid utomhustemperaturer över +27ºC tillåts rumstemperaturen följa utomhustemperaturen i motsvar- 
ande grad. Kortvarigt (<80 timmar per normalår) tillåts högre rumstemperatur sommartid vid värmebölja. 

10.1.2 Luftkvalité

Arbetsmiljölagstiftning och Leedkrav för luftkvalité ska innehållas. Arbetsmiljöverket anger att koldioxid-
halt under 1000 ppm ska eftersträvas. Mötesrum dimensioneras för högre hygienkrav ≥10 l/s, person. 

10.2 Kylsystem
I första hand ska byggnadens överskott av värme från verksamheter återvinnas för att täcka värmeenergi-
behov som finns i fastigheten. Frikyla ska endast användas när inte nyttiggörande av energin är möjligt. 

Köldbärarsystem delas upp i separata kretsar för olika funktioner och/eller temperaturbehov. Höga köld-
bärartemperaturer eftersträvas.

Som alternativ till fjärrkyla eller kompressorkyla ska möjligheter att använda kyla från borrhålslager  
akvifär eller liknande alltid undersökas.  

Kylmaskiner för komfort och process ska ha köldmedia med GWP <10.

10.3 Värmesystem
Värmesystemet dimensioneras nominellt för 100 % av byggnadens uppvärmningsbehov vid nolltillskott av 
värme från verksamheter i byggnaden. Dessutom görs ett påslag för uppvärmning av undertempererad 
tilluft (0,35 l/s, m² x 5ºC). 

Nedfällda konvektorer i golv bör undvikas. Entrélösningar ska ägnas särskild omsorg och alternativ med 
karuselldörrar och luftsluss bör övervägas.

Som alternativ eller komplement till fjärrvärme ska möjligheter för geoenergi alltid undersökas som  
borrhålslager eller akvifär.

Värmepumpars köldmedia ska ha en GWP <10.

10.4 Luftbehandlingssystem
Verksamheter med olika karaktär och verksamhetstider såsom kontor, handel och restaurang/kök m.m. 
ska försörjas via separata luftbehandlingssystem eller med en lösning som ger motsvarande möjlighet 
till flexibel drift av respektive verksamhet. Värmeåtervinning mellan från- och tilluft ska utföras med hög 
verkningsgrad (>85% vid lika flöden). Roterande värmeväxlare eftersträvas. Tilluftsinförsel ska utföras så 
att inblåsning kan ske med låg temperatur även vintertid (<15ºC). Värmeåtervinning ska finnas även på 
köksfrånluft/imkåpor om det inte är uppenbart olämpligt.

Luftflöden ska vara behovsstyrda. Vid låg lokalanvändning ska luftomsättningen kunna minskas till nära 
noll. Behovsstyrningen utförs separat för rum eller zoner. Logiska samband för gemensamma zoner för 
belysningsreglering och inomhusklimatreglering kan finnas och ska i så fall eftersträvas.
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Luftbehandlingssystem utförs eleffektiva. SFP ska ej överstiga 1,5 kW/(m³/s) beräknad med viktad drifttid 
och luftflöde (andel av maxflöde). Viktning utförs för varje projekt utifrån förekommande verksamheter i 
byggnaden.

Exempel kontor med VAV system.

• Låglastdrift 30 % av flödet, 25 % av drifttiden

• Normallastdrift 60 % av flödet, 50 % av drifttiden

• Fullastdrift 100 % av flödet, 25 % av drifttiden 

11.	 EL-	OCH	TELESYSTEM	

11.1 Allmänt

I samråd med el- respektive telenätägare utreds:

• Elservis, lågspänning.

• Elservis i TN-C (4-ledarsystem).

• Placering av serviscentral och kanalisation för elservis.

• Teleservis, kanalisation, placering telerum och redundant intag med redundant väg till telerum.

• Kanalisation och plats i telerum och mobiltäckningsrum för alternativa operatörer.

• Hänvisning till projekteringsanvisning inomhusnät mobil

11.2 Elmiljö
För att säkerställa att miljömål och angivna krav av valda system- och konstruktionslösningar uppfylls, ska 
en elmiljöanalys genomföras i systemhandlingsskedet. Elmiljöanalysen ska innehålla:

• Elkvalitet

• Lågfrekventa magnetfält

• Lågfrekventa elektriska fält

• Elektromagnetiska fält

• System för jordning

• System för åskskyddssystem

• Skärmat kablage

11.3 Kanalisationssystem
Elschakt ska vara vertikala genom huset. Samtliga el- och teleutrymmen som tillhör fastighet, ska vara 
neutralt åtkomliga från fastighetens ytor.

Kanalisation för elmatning till förberedd skyltplats på fasad ska utföras.

11.4 Kraftförsörjning och Ställverk
Kraftförsörjningen ska vara av typ TN-S (5-ledarsystem) Ställverk ska vara försedda med ljusbågsvakter  
för att skydda personal som uppehåller sig i ställverket från ljusbågsskador. Anläggning utförs för jordfels-
övervakning för samtliga utgående grupper från serviscentral och ställverk.

11.5 Elcentraler
Centraler ska utföras plåtkapslade. Samtliga in och utgående ledningar ska vara uppkopplade på plint. 
Säkringar upp tom 35A utförs med dvärgbrytare där utöver installeras effektbrytare. Dvärgbrytare ska 
vara dimensionerade och godkända med synligt brytställe enligt gällande föreskrifter och med kort- 
slutningshållfasthet 6 kA eller högre där så erfordras. 
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11.6 Laddinfrastruktur
Laddstolpar för e-bilar ska installeras i garage, se styrande dokument ”Instruktion laddinfrastruktur”. 

11.7 Belysnings- och ljussättningssystem

Belysning utförs enligt:

• AFS 2009:02 ”Arbetsplatsens utformning”

• SS-EN 12464-1 ”Ljus och belysning- Belysning av arbetsplatser Del 1: Arbetsplatser inomhus”

• SS-EN 12464-2 ”Ljus och belysning- Belysning av arbetsplatser Del 2: Arbetsplatser utomhus”

Definitioner enligt SS-EN 12665 ”Ljus och belysning – grundläggande termer och kriterier”. 

Ljuskällor: 

• Ljuskällor ska vara varmvita fullfärgsljuskällor (ljusfärg 830) min. RA80. 

• I garage gäller ljusfärg 840. 

• Belysningen ska utgöras av LED-ljuskällor.

Armaturer: 

• Belysningsarmaturer ska vara väl avskärmade och anpassade till arbetsplatsen så att risken för  
bländning minimeras.

• Armaturer utförs i första hand med utbytbar ljuskälla.

11.7.1 Belysning utomhus

Belysning på gator och gångvägar ska ha separat elmätning för att möjliggöra fördelning av kostnader  
och energianvändning. 

• Belysningsstyrka för synuppgift (ex på entréer, inpasseringsutrustning såsom armbågskontakter och 
kodlås, höjdskillnader och trappor) Emed 50 lx U0 ≥0,4

• Omgivningsbelysning Emed 20 lx U0 ≥0,4

• I övrigt enl. SS-EN 12464-2.

11.7.2 Belysning inomhus, ljusupplevelse

Rummen belyses så att rummens funktion tillvaratas i samklang med det mänskliga perspektivet för  
medarbetare, besökare och driftpersonal.

11.7.3 Belysningsstyrning

Styrningar för belysning ska ta hänsyn till funktion, handhavande, energieffektivitet och behov. Funktioner 
ska vara dokumenterade betr. tider, antal och vilka zoner som styrs. Tvångsstyrning (av/på) ska vara möj-
ligt. Belysningsanläggningen ska kunna övervakas och styras via fastighetens styr och övervakningssystem.

Styrning ska även beakta utomhusbelysning såsom fasadbelysning, belysning i gatumiljö, portar och  
entréer etc. Ev. nattbelysning i lokaler ska tas med i planering av belysningsstyrning.

11.8 Elvärmesystem
Värmekablar installeras i avvattningssystem, samt anslutning till elvärmda takbrunnar där så erfordras 
ur personsäkerhetssynpunkt (snöras), risk för vattenansamling eller frostsprängning. Där risk för frost-
sprängning finns i stuprör, hängrännor och ståndrännor ska värmekabel monteras. Värmekablar ska  
styras så att onödig energianvändning förhindras och övervakning av larm och statusindikering ska ske  
via fastigheten styr och övervakningssystem. Vid stora effekter ska separat energimätning utredas.



18

11.9 Tele- och datakommunikationssystem
Ett fastighetsfibernät/stamnät byggs enligt Vasakronans styrande dokument ”Projekteringsanvisning 
IT-installationer”. 

Principen är ett fibernät med avlämningspunkter på varje våningsplan som kan nyttjas av såväl hyresgäster 
som teknik i fastigheten. Fibernätet är grunden för all kommunikation som sker via TCP/IP. 

Ett fastighetsfibernät/stamnät byggs enligt Vasakronans styrande dokument ”Projekteringsanvisning  
IT-installationer”. 

Principen är ett fibernät med avlämningspunkter på varje våningsplan som kan nyttjas av såväl hyresgäster 
som teknik i fastigheten. Fibernätet är grunden för all kommunikation som sker via TCP/IP. 

 

Figur 1: Illustration av maximal stigarledning för switchar som även följer en ”stjärnstruktur”.

Horisontella spridningsnät för respektive plan/våning följer en stjärnstruktur där fibernät utgör noden. 
De horisontella spridningsnäten har maximalt en stigarledning på tre. En stigarledning på tre innebär att 
maximalt tre switchar är seriekopplade. Vertikala spridningsnät mellan olika våningar/plan undviks,

11.9.1 Flerfunktionsnät i telesystem

Ett gemensamt ledningsnät, av typ bussystem anordnas för fastighetens styrningar av belysning och  
insamling av larmpunkter, t.ex. öppna rökluckor, likriktare, ställverk och hissar, mm. Bussystem ska sam- 
ordnas med styr- och övervakningsinstallationen så att samma bussystem används eller om styr och över- 
vakningssystem har stöd för fler kommunikationsbussar. Detta för att undvika kommunikationsöversättare.

11.10 Entré och passerkontrollsystem
Passerkontrollsystem installeras i samtliga entréer, trapphus, förbindelsegångar, miljörum, lastintag,  
garage och centralutrymmen. Vid Nybyggnation ska avlämningspunkt för passagesystem finnas på  
våningsplan och en kanalisation till hyresgäst entrédörr/skalskydd
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Administration av systemet ska ske via TCP/IP från central plats inom Vasakronan och klara av koppling  
till Accessy.

Passagesystemet och databasen ska finnas centralt installerat i Vasakronans driftpartners datacenter.

11.11 Porttelefonsystem
Porttelefon installeras för fastigheten i gemensamma entréer samt lastintag. Porttelefonsystem utförs för 
IP-telefoni samt vara uppbyggt så att det inte medför samtalskostnader för fastighetsägaren. 

11.12 Inbrottssystem
Kanalisation för inbrottslarm (fastighet och hyresgäst) utförs för att uppfylla krav enligt SSF130:8  
Larmklass 2.

11.13 Nödsignalsystem
Lokal kallelsesignalanläggning installeras i RWC och vilrum.

11.14 Åskskyddssystem
Inkommande serviser förses med inledningsskydd bestående av ventilavledare i ställverk/serviscentral 
och inledningsskydd för telekablar. Ytterligare behov av åskskydd utreds i samråd med Vasakronan. 

11.15 Transportsystem m.m.

11.15.1 Allmänt

För hissar gäller senaste utgåvan av Boverkets Författningssamling, ”Boverkets föreskrifter om ändring av 
verkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra anordningar”.

11.15.2 Användningsområden

Det ska tidigt klargöras var installationen ska ske samt vad hissarna har för användningsområde. Utifrån 
detta ska klassificering göras och utföranden och material ska väljas för ändamålen.

11.15.3 Generella kvalitetskrav

Generellt gäller att kvalitéer lägre än vad anges i AMA ”7 TRANSPORTSYSTEM”

ej accepteras, om detta ej verifierats och skriftligt godkänts av Vasakronan.

11.15.4 Hisskapacitet

Erforderlig kapacitet ska säkerhetsställas i ett tidigt skede vad gäller antal hissar, storlekar, hastigheter 
och konsekvenser gällande hissgropar och topphöjder. För respektive projekt utförs analys* om vilken 
tidsrymd som ska användas i beräkningarna för de kritiska perioderna när hissarna är maximalt  
belastade. Beräkningar baseras normalt på ett nyckeltal av 10 m² / person. Programmerbarhet och  
destinationsstyrning ska utredas vid dimensionering.

12.	 STYR-	OCH	ÖVERVAKNINGSSYSTEM	

Vasakronans styr och övervakningssystem är det viktigaste verktyget för vår fastighetsdrift vilket gör att vi 
ställer höga krav på tillgänglighet, funktionalitet och säkerhet.  

Fastighetens användargränssnitt (HMI) ska vara gemensamt för samtliga styr- och övervakningsfunktioner 
som finns i fastigheten oavsett i vilken disciplin de olika funktionerna ingår. Detta ställer höga krav på sam-
ordning i projektering och produktion.  

Vi tror att öppna och standardiserade lösningar ger oss bättre förutsättningar för att förändra,  
utveckla och förvalta våra anläggningar och därför ställer vi specifika krav på kommunikation, hårdvara 
och programmering.  
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Vasakronan vill samla in och kontrollera all data som genereras av våra fastigheter på ett strukturerat och 
standardiserat sätt. RealEstateCore är ”språket” som används för detta och plattformen för lagring och 
hantering av data är ProptechOS. Alla våra fastigheter ska anslutas till ProptechOS via ett API baserat på 
RealEstateCore. 

För mer information se vår projekteringsanvisning Styr & övervakning 

Alla Vasakronans fastigheter är anslutna till ett eget fastighetsnät som benämns eNet.  

All uppkopplad teknik ansluts till detta nätverk vilket möjliggör en samlad kontroll och övervakning.  

För mer information se vår projekteringsanvisning IT-installationer. 
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Vasakronan är Nordens största fastighetsbolag och ägs till 
lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. 
Vi äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i 
Stockholm, Uppsala, Göteborg, och Malmö.

Vasakronan ska uppfattas som en god samhällsaktör, ett 
föredöme i svenskt näringsliv och vara en bra arbetsgivare 
för alla anställda. 

Vi värnar om den goda staden där alla människor vill vara 
och verksamheter kan utvecklas. Därför bedriver vi vår 
verksamhet på ett hållbart sätt.  


