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Förord!
Det! här! examensarbetet! avslutar! mina! civilingenjörsstudier! inom! Samhällsbyggnad! och! därmed!

också!masterutbildningen!Hållbar0Samhällsplanering0och0stadsutformning!på!KTH.!Handledarna!för!
detta!arbete!har!varit!Mats!Johan!Lundström,!doktorand!inom Samhällsplanering!&!miljö!på!KTH,!

Dieter! Sand! som! är! VD! på! fastighetsutvecklingsbolaget! Arlandastad! Holding! AB! och! Karin! Byman,!

sektionschef!på!Energy!Management!ÅF.!!

!

Jag! vill! rikta!ett! stort! tack! till! dessa!handledare!och! till! de!aktörer! i! byggR!och! fastighetsbranschen!

som!blev!intervjuade!i!detta!arbete.!!

! !
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Sammanfattning!
Hållbarhetscertifiering! av! byggnader! har! under! senare! år! fått! allt! mer! fokus! inom!

fastighetsbranschen.!Två!av!de!globalt!sett!mest!kända!certifieringssystemen,!BREEAM!och!LEED,!har!

båda!nyligen!lanserat!certifieringssystem!som!är!anpassade!för!att!användas!på!stadsdelsnivå.!Syftet!

med! uppsatsen! var! att! ur! ett! fastighetsägarperspektiv! undersöka! värdet! av,! samt!möjligheter! och!

svårigheter!med,!att!miljö/hållbarhetscertifiera!fastigheter!på!stadsdelsnivå!i!Sverige!i!allmänhet!och!

inom! Femte! stadsdelen! inom! Arlandastad! i! synnerhet.! Ett! ytterligare! syfte! var! att! tydliggöra!

utmaningarna!med!att!implementera!internationella!hållbarhetscertifieringssystem!i!en!lokal!svensk!

kontext.!!Med!hänsyn!till!certifieringssystemens!anpassning!till!svenska!geografiska!förutsättningar,!

svenska! lagar! och! regler! bör! den! skräddarsydda! Bespoke! BREEAM!Communities,! eller! ännu! hellre!

den! kommande! svenska! versionen! av! BREEAM! Communities,! vara! mer! lämplig! att! använda! vid!

certifiering! av! en! svensk! stadsdel! i! jämförelse! med! LEED! Neighborhood! Development.! ! Skulle!

hållbarhetscertifieringen! främst! användas! som! ett! värdehöjandeR! och!marknadsföringsverktyg! bör!

hållbarhetssystem! väljas!med! hänsyn! till! den!marknad! som! ska! attraheras.! För! Femte! stadsdelen!

inom!Arlandastad!var!certifiering!enligt!LEED!Neighborhood!Development!inte!möjlig,!eftersom!både!

planerna! för!området!och!de!befintliga! intilliggande!områdena! inte!har!ett! tätt! stadsmönster!med!

många!kvarter!och!vägkorsningar,!vilket!LEED!Neighborhood!Development!kräver.!!Ur!ett!perspektiv!

av!att!kunna!anpassa!systemet!till!en!svensk!kontext!föreslås!för!Femte!stadsdelen!Bespoke!BREEAM!

Communities,!eller!förslagsvis!en!kommande!svensk!version!av!BREEAM!Communities.0!

Nyckelord:! hållbarhetscertifiering,! BREEAM! Communities,! LEED! Neighborhood! Development,!

Femte!stadsdelen,!Arlandastad.!

! !
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Abstract!
Sustainability! certifications! of! buildings! have! gained! an! increasing! amount! of! attention! and! have!

been! in! focus! in! the! real! estate! business! in! recent! years.! Two! of! the! most! well! known! global!

certification!systems,!BREEAM!and!LEED,!have!both!recently!launched!certification!systems!that!are!

tailored!for!use!at!district!level.!The!purpose!of!this!study!was!to!investigate!the!value!of,!as!well!as!

possibilities!and!difficulties!with,!environmental/sustainability!certifications!for!properties!on!district!

level!in!Sweden!and!in!Femte!stadsdelen!in!Arlandastad!in!particular.!A!further!purpose!of!this!study!

was!to!clarify!the!challenges!with!implementing!international!systems!of!sustainability!certifications!

in! a! local! Swedish! context.! With! regard! to! the! certification! systems! adaptation! to! Swedish!

geographical!conditions,!Swedish!laws!and!rules!the!tailored!Bespoke!BREEAM!Communities!should!

be!more!suitable!to!use!when!certifying!a!Swedish!district! in!comparison!with!LEED!Neighborhood!

Development.! If! the! sustainability! certification! primarily! will! be! used! as! a! valueRadding! and!

marketing! instrument,! the! sustainability! system! should! be! chosen! according! to! what! market! it!

desires! to! attract.! LEED! Neighborhood! Development! was! not! possible! to! use! in! certifying!

Arlandastad!and!Femte!stadsdelen!because!the!plans!for!the!area,!and!the!existing!adjacent!regions,!

does! not! include! a! dense! urban! design! with! many! blocks! and! intersections,! something! which! is!

required!by!LEED!Neighborhood!Development.!From!a!perspective!of!being!able!to!adapt!the!system!

to!a!Swedish!context,!Bespoke!BREEAM!Communities! is!suggested!for!Femte!stadsdelen,!or! rather!

an!upcoming!Swedish!version!of!BREEAM!Communities.!

Keywords:! ! sustainability! certification,! BREEAM!Communities,! LEED!Neighborhood!Development,!

Femte!stadsdelen,!Arlandastad.!

!

!! !
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1. INLEDNING!

1.1!Bakgrund!
Under! de! senaste! 150! åren! har! temperaturen! på! jorden! ökat.! Det! är! känt! att! det! är! mänsklig!

påverkan!på!jorden,!främst!genom!utsläpp!av!växthusgaser,!som!ligger!bakom!den!klimatförändring!

vi!ser!idag!(FN!2011;!ICCP!2005;!Naturvårdsverket!2012).!Detta!innebär!att!utläppen!av!växthusgaser!

bör! minskas! för! att! motverka! de! förutspådda! effekter! som! global! uppvärmning! antas! medföra!

(Eichholtz!&!Quigley!2012).!

De!senaste!århundradena!och! inte!minst!de!senaste!årtiondena!har!en!tydlig!urbaniseringsprocess!

skett!världen!över!och!andelen!av!världens!befolkning!som!bor! i! städer!har!kontinuerligt!ökat!(UN!

n.d.a).!!År!2010!blev!det!år!då!hälften!av!världens!befolkning!var!bosatta!i!städer!(UN!2011).!!Inom!40!

år,! år! 2050,! beräknas! den! siffran! ha! ökat! och! jordens! urbana! population! förväntas! motsvara! 70!

procent!av!jordens!befolkning!(Shen,!L.!Y.,!m.fl.!2011).!Forskning!presenterat!av!Daily!och!Millenium!

Ecosystems! Assessment! (1997;! 2003! citerat! i! Shen,! L.! Y.,! m.fl.! 201,! s.! 18)! visar! att! denna! ökade!

urbaniseringen! inte! är! helt! problemfri,! utan! sker! på! bekostnad! av! betydelsefull! mark! och! viktiga!

ekosystem.!Ytterligare!hävdar!denna!forskning!att!om!städer!fortsätter!använda!resurser!på!det!sätt!

som!städer!gör!idag!kommer!det!innebära!allvarliga!miljömässiga,!ekonomiska!och!sociala!problem.!

Förenta!Nationernas!rapport!Climate0Neutral0Cities! från!2011!visar!att!städerna!står!för!en!stor!del!
av!världens!växthusgasutsläpp,!både!genom!att!städerna!i!sig!själva!orsakar!utsläpp!och!genom!att!

vara!en!konsumet!och!producent!av!resurser!som!orsakar!växthusgaser!(Förenta!Nationerna!2011).!

Förenta!Nationerna!pekar!även!ut!energiförbrukningens!betydande!roll!i!att!nå!en!hållbar!utveckling!

(UNDP! 2012).! Byggnader! och! anläggningar! I! Sverige! svarar! för! 35! procent! av! Sveriges! totala!

energikonsumtion!(Naturvårdsverket!2012).!Den!byggda!miljön!kan!därav!anses!vara!en!betydande!

faktor!för!miljöpåverkan.!!

!

Med!denna!miljöproblematik! som!bakgrund!har! intresset! för!miljöR!och!hållbarhetsfrågor! relaterat!

till!urbana!miljöer!ökat.!Intresse!och!krav!på!att!bygga!mer!hållbart,!innefattande!både!miljömässiga,!

ekonomiska!och!sociala!perspektiv,!har!visats!såväl! från!myndigheter!och!organisationer! (Boverket!

2012a;!Delegationen!för!hållbara!städer!2012;!FN!2011).!!

!

Under! senare! år! har! intresset! för! hållbarhet! breddats! till! att! innefatta! värdering! av! byggnaders!

miljöpåverkan.! Detta! intresse! är! tydligt!märkbart! hos! investerare! och! fastighetsutvecklare! på! den!

globala!marknaden!(Haapio!2011).!Ett!resultat!av!denna!fokusering!på!miljömässiga!aspekter!är!det!

stora!antalet!miljövärderingssystem!som!uppkommit.!Några!av!dessa!värderingssystem,!även!kallat!

miljöR! och! hållbarhetscertifieringar,! har! till! syfte! att! styra! beslutsfattande! och! utformning! av!

byggprojekt.! Belöningen! för! de! ansträngningar! som! gjorts! på! grund! av! användningen! av! dessa!

värderingsverktyg! är! att! få! en! certifiering! som! påvisar! miljömässig! hög! standard! (Haapio! 2011).!!

Miljöcertifieringar! kan! av! byggherrar! och! fastighetsägare! anses! vara! ett! målmedvetet! sätt! att!

hantera!miljöfrågor!inom!byggande!(Marntell!2011).!!

Två! av! de! globalt! sett! mest! kända! certifieringssystemen,! BREEAM! och! LEED,! har! båda! nyligen!

lanserat! certifieringssystem! som! är! anpassade! för! att! användas! på! stadsdelsnivå,! det! vill! säga! ett!

område!med!omfattning!av! flera!byggnader! (Hallplatsen!2011;!Marntell!2011).!Anledningen!till!att!

certifiera,! inte! bara! på! byggnadsnivå! utan! också! på! stadsdelsnivå,! är! att! områdets! påverkan! i! sin!

helhet!beaktas!vid!värdering!av!området:!byggnader,!miljön!mellan!byggnader!och! förutsättningar!
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för! mänskligt! beteende! och! aktivitet! i! området.! ! Aspekter! som! beaktas! vid! certifiering! på!

stadsdelsnivå! berör! inte! bara! miljömässiga! aspekter! utan! även! sociala! och! ekonomiska!

hållbarhetsaspekter! (Hållplatsen! 2011).! MiljöR! och! hållbarhetscertifieringar! av! byggnader! och!

stadsdelar! fokuserar! främst! på! nyproduktion! av! bebyggelse,! vilket! i! Sverige! motsvarar! för!

närvarande!en!procent!av!Sveriges!befintliga!byggnadsbestånd!(Swedisol!n.d.).!Det!innebär!att!miljöR!

och! hållbarhetscertifieringar! inte! kommer! förändra! den! befintliga! bebyggelsen! inom! den! närmsta!

tiden,!men!genom!att! hållbarhetsbedöma!och! förhoppningsvis! förbättra!den!bebyggelse! som! idag!

produceras!kan!en!utveckling!mot!hållbarare!bebyggelse!ske.!!

Airport! City! Stockholm! är! ett! projektområde! omfattande! Arlanda! flygplats! och! omgivande! mark.!

Ambitionen!med!Airport!City!Stockholm!är!att!”skapa!en!modern!flygplatsstad!och!ett!världsledande!

centrum! för! hållbarhet! och! Cleantech”! (Arlandastad! Holding! 2012).! ! Ambitionen! för! området! är!

därmed!att!vara!världsledande!inom!miljöR!och!hållbarhet.!Fastighetsutvecklingsbolaget!Arlandastad!

Holding,! som!är!en!av! tre!aktörer! inom!Airport!City!Stockholm,!har! i!och!med!denna!ambition!om!

miljö!och!hållbarhet!för!området,!ett!intresse!av!en!fastighetsutveckling!som!ligger!i!linje!med!denna!

tanke.! Arlanda! Holding! har! därför! ett! intresse! av! att! utreda! frågan! om! hållbarhetscertifiering! i!

utvecklingsområdet!Femte!stadsdelen!inom!Arlandastad.!!

1.2!Syfte!och!frågeställningar!!
Detta!arbete!utförs!delvis!på!uppdrag!av! fastighetsutvecklingsbolaget!Arlandastad!Holding!AB!med!

syfte!att!ur!ett!fastighetsägarperspektiv!undersöka!värdet!av!samt!möjligheter!och!svårigheter!med!

att! miljö/hållbarhetscertifiera! fastigheter! på! stadsdelsnivå! i! Sverige! i! allmänhet! och! inom! Femte!

stadsdelen! inom!Arlandastad! i! synnerhet.! Ytterligare! syfte! är! att! tydliggöra!utmaningarna!med!att!

implementera!internationella!hållbarhetscertifieringssystem!i!en!lokal!svensk!kontext.!!

!

För!att!kunna!besvara!syftet!användes!följande!frågeställningar:!

1) Vilka! är! förR! och! nackdelarna! med! att! certifiera! enligt! LEED0 Neighborhood!
Development0 respektive! BREEAM0 Communities! i! svensk! kontext! och! specifikt! för!
Arlandastad!Holding!i!området!Femte!Stadsdelen!inom!Arlandastad.!

2) Vilka! kriterier! för! certifiering! enligt! BREEAM! Communities! respektive! LEED!

Neighborhood! Development! är! rimliga! att! uppnå! i! Femte! Stadsdelen! inom!

Arlandastad!utifrån!de!planer!som!idag!finns!för!området?!

3) Vilken! inverkan! på! fastighetsvärdet! kan! en! hållbarhetscertifiering! ha! för!

kommersiella!aktörer?!!

!

1.3!Avgränsningar!
I!Sverige!och!internationellt!används!flera!olika!miljöR!och!hållbarhetsvärderingssystem.!Detta!arbete!

är! avgränsat! till! att! främst! studera! certifieringssystem! som! värderar! på! stadsdelsnivå! utifrån! ett!

fastighetsägarperspektiv.! Fokus! kommer! i! detta! arbete! vara! på! två! certifieringssystem! som! är!

erkända! såväl! i! Sverige! som! internationellt.! De! två! certifieringssystemen! valdes! på! grund! av! att!

fallstudieområdet! kan! vara! av! intresse! för! investerare! både! på! en! nationellR! och! internationell!

marknad.! De! två! certifieringssystemen! som! kommer! att! undersökas! och! appliceras! på!

fallstudieområdet! är! LEED0 for0 Neighborhood0 Development! och! BREEAM0 for0 Communities.! Det! är!
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givetvis! viktigt! med! samhällsperspektivet! i! denna! fråga,! men! i! detta! arbete! är! fokus! utifrån! ett!

fastighetsägarperspektiv.!!

!

För!att!kunna!konkretisera!vilka!möjligheter!och!svårigheter!med!att!hållbarhetscertifiera!ett!område!

i! Arlandastad! valdes! detaljplaneområdet! Femte0 stadsdelen0 inom0 Arlandastad.! Detta! för! att!
certifieringssystemens! kriterier! endast! kan! besvaras! då! certifieringen! omfattar! ett! specifikt!

avgränsat!område.!!

1.3.1$Begreppsanvändning$
I! detta! arbete! kommer! begreppen! projekt,0 område,0 projektområde0 och0 stadsdel! referera! till!
begreppet! development,! som! i! manualerna! BREEAM! Communities! och! LEED! for! Neighborhood!

Development,! åsyftar! det! område! som! är! tänkt! att! certifieras.! ! Begreppet! hållbarhet! kommer!

kortfattat! att! beskrivas,! men! detta! arbete! har! inte! till! syfte! att! definiera! eller! tolka! begreppet.!

Däremot! finns! en! medvetenhet! om! debatten! kring! vad! hållbarhet! är! och! vad! begreppet! bör!

innehålla.!Begreppet!miljöcertifieringar!syftar!dock!till!certifieringar!med!fokus!på!miljöaspekter!av!

nivån! enskilda! byggnader! och! hållbarhetscertifieringar! syftar! till! certifieringssystem! som! är! på!

stadsdelsnivå!där!fler!perspektiv!än!de!miljömässiga!omfattas.!

!

! !
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2. METODIK!
!

En!begränsning!vid!studie!av!dessa!system!är!att!de!är!relativt!nya!på!marknaden,!vilket!medför!att!

det! för! närvarande! finns! ett! begränsat! antal! certifierade! stadsdelar! att! ta! lärdom! ifrån.! ! I! Sverige!

finns!idag!ännu!inga!certifierade!stadsdelar,!dock!finns!det!projekt!på!stadsdelsnivå!under!process!av!

certifiering.!!

!

2.1!Metodik!för!frågeställning!1!
!

Litteratur! av! olika! slag! har! studerats:! kurslitteratur,! rapport! (HCS),! forskningsartiklar! via! Science!

Direct! samt!artiklar!genom!rekommendationer.! !Ytterligare!har!artiklar! funnits!genom!refereringar!

från! tidigare! funna! artiklar.! Hållbarhetscertifiering! på! stadsdelsnivå! är! ett! nytt! fenomen! på!

marknaden,! vilket! medför! att! information! om! stadsdelscertifiering! och! dess! påverkan! på!

fastighetsvärdet! är! begränsat.! Av! denna! anledning! valdes! textstudierna! att! kompletterats! med!

intervjuer.! ! För! att! få! en! allmän! inblick! av! vad! miljö/hållbarhetscertifieringar! är! och! dess! roll! på!

marknaden!genomfördes!semistrukturerade!intervjuer!med!nyckelpersoner!(WSP,!vd:n!för!Swedish!

Green!Building!Council!(Bengt!Wånggren),!projektchef!på!Diligentia!(Anna!Barosen),!Elin!Elmér).!!

Intervjuer!med! representanter! från!byggR!och! fastighetsbranschen!med!erfarenhet!av! certifiering! i!

enlighet!med!LEED!och!BREEAM!har!genomförts!för!att!få!en!fördjupad!kunskap!och!förståelse!kring!

dessa!system!och!dess!användning!i!Sverige.!!Då!det!inte!finns!några!certifierade!LEED!Neighborhood!

Development!projekt!i!Sverige!i!dagsläget!intervjuades!en!person!som!har!varit!med!i!processen!av!

att!klassificera!ett!köpcentrum!enligt!LEED0Core0&0Shell!på!nivån!Platinum.!Detta!för!att!få!vägledning!

om!hur!LEEDs!kriterier!bör!hanteras!då!dessa!hänvisar!till!amerikanska!standarder!och!policys!såsom!

exempelvis!ASHRAE0Standard!och!EPA0National0Priorities0list.!!

!

2.2!Metodik!för!frågeställning!2!
!

Certifieringsmanualerna! för! de! olika! hållbarhetscertifieringssystemen,! BREEAM0 Communities! och!
LEED0 Neighborhood0 Development,! användes! för! att! undersöka! Femte! stadsdelen! i! Arlandastads!

rimlighet! till! att! uppnå! certifieringssystemens! kriterier.! Vid! en! certifiering! enligt! manualerna! för!

BREEAM! Communities! och! LEED! Neighborhood! Development! kräver! systemen! att! certifierade!

bedömare! enligt! BRE! respektive! USGBC! avgör! om! kriterierna! uppnås/inte! uppnås! i! området! (BRE!

Global!2008;!USGBC!2009a).!!Bedömning!av!huruvida!Femte!Stadsdelen!inom!Arlandastad!kan!uppnå!

certifieringssystemens! kriterier! sker! inte! av! certifierade! bedömare,! ej! heller! finns! alla! de! av!

manualerna!efterfrågade!utredningar!eller!expertutlåtanden!som!krävs! för! certifiering.!Utifrån!vad!

som!är!möjligt!för!en!bedömning!inom!ramen!för!detta!examensarbete!grundar!sig!bedömningen!på!

områdets! geografiska! läge! med! dess! nuvarande! planer! och! reglerande! bestämmelser.!

Beslutsunderlag! för! avgörande! bestod! av! Fördjupad! Översiktsplan! för! Arlandastad,! kallad! FÖP!

Arlandastad,! utställningsförslag! av! detaljplanehandlingar! för! Femte! stadsdelen! inom! Arlandastad,!
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kartor!från!GoogleRMaps!och!information!från!Sigtuna!kommun!som!exempelvis!cykelbanekartor!och!

dagvattenhantering.!!Ytterligare!har!rapport!av!HCS!angående!BREEAM!Communities!anpassning!till!

en! svensk! kontext! använts! som! guide! vid! beslut! om! Femte! stadsdelens! rimlighet! att! nå! vissa!

kriterier.! Vid! bedömning! av! vissa! kriterier! har! rapporten! av!HCS! varit! avgörande! vid! bedömning.! I!

dessa! fall! har!manualen! för! BREEAM! i! ett! visst! kriterium!efterfrågat! detaljer! som!antagligen,!men!

inte!direkt!kunnat!utläsas!ur!områdets!planer!och!bestämmelser,!men!som!HCS!i!sin!rapport!angivit!

är!en!självklarhet!eller!enligt! lag! i!Sverige.!Något! liknande!dokument!som!HCS!rapport!för!BREEAM!

Communities! anpassningsbarhet! till! en! svensk! kontext! finns! inte! tillgänglig! för!manualen! för! LEED!

ND.!!

!

De! kriterier! som! utifrån! FÖP! Arlandastad,! detaljplanehandlingar! för! Arlandastad,! kartor,! HCSR!

rapport!samt!rapporter!och!information!från!Sigtuna!kommun!inte!har!kunnat!bedömas!huruvida!de!

uppnås! respektive! inte! uppnås! av! Femte! stadsdelen! har! i! denna! studie! bedömts! som! spekulativa!

kriterier.! ! Detta! gäller! även! de! kriterier! som! antagligen!med! enkla!medel! går! att! uppfyllas! och! är!

utöver!vad!som!är!minimumkrav!enligt!svensk!lagstiftning!och!övriga!reglerande!bestämmelser,!men!

som! inte! är! dokumenterade! i! ovan! nämnda! beslutsgrundande! dokument.! ! Uppfyllande! av! de!

poänggrundande! kriterierna! resulterar! i! ett! visst! totalt! poängantal! som! motsvarar! ett! betyg! på!

certifieringen.! ! Då! flertalet! av! de! poänggrundandekriterierna! inte! kunde! avgöras! huruvida! de!

uppfylldes! eller! inte! valdes! i! denna! studie! att! fokusera! på! certifieringens! kriterier,! inte! på! antal!

poäng!och!därmed!betygsnivåer.!

Vid!certifiering!av!ett!område!som!ligger!utanför!Storbritannien!bör!en!skräddarsydd!projektspecifik!

manual! för! BREEAM! Communities,! kallad! Bespoke0 BREEAM0 Communities! användas.! Likaså! bör! en!
skräddarsydd!manual!användas!om!området! inte!har!bostäder! (BRE!Global!2008).!Området!Femte0
stadsdelen! ligger! utanför! Storbritannien!och!har! inga!bostäder! och!bör! därför! certifieras! enligt! en!
skräddarsydd! Bespoke! BREEAM! CommunitiesRmanual.! Då! en! sådan! projektspecifik!manual! inte! är!

utarbetad! för! fallstudieområdet! har! den! brittiska! manualen! för! BREEAM! Communities! med! dess!

kriterier!används.!Den!projektspecifika!manualen!Bespoke0BREEAM0Communities! för!den!pågående!
certifieringen!av!stadsdelsprojektet!Masthusen!i!Malmö!var!inte!offentlig!handling!och!därmed!inte!

tillgänglig!som!vägledande!dokument!vid!avgörande!av!uppfyllande!av!kriterier!i!Femte!stadsdelen.!!

För!att!få!vägledning!om!hur!certifiering!enligt!de!internationella!systemen!BREEAM!och!LEED!går!att!

tillämpas! i! Sverige! har! intervjuer! med! personer! med! erfarenhet! av! stadsdelscertifiering! av! typen!

Bespoke0BREEAM0Communities!samt!certifiering!på!byggnadsnivå!av!typen!LEED0Core0&0Shell.!Vidare!
har! forskningsartiklar! via!Science!Direct!använts! samt!platsbesök! i! Femte! stadsdelen,!med!omnejd!

genomförts.!

!

2.3!Metodik!för!frågeställning!3!
!

Forskningsartiklar! hittades! via! Science! Direct! och! genom! att! söka! artiklar! utifrån! tidigare! funna!

artiklars! referenser.! Ytterligare! användes! artiklar! på! rekommendation! av! respondenter.! Dessa!

artiklar! berörde! främst! certifiering! på! byggnadsnivå! och! för! att! komplettera! dessa! artiklar!

genomfördes! en! empirisk! studie! i! form! av! intervjuer.! För! att! begränsa! tidsåtgången! för!
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genomförandet!av! intervjuerna!och!på!grund!av!att! respondenterna!var! lokaliserade!på!olika!håll! i!

Sverige! och! samtidigt! som! det! var! svårt! att! få! tag! på! respondenterna! valdes! intervjuerna! att!

genomföras!över!telefon.!!En!av!intervjuerna!kunde!dock!genomföras!personligen!och!en!annan!av!

respondenterna!hade!enbart!möjlighet!att!genomföra!intervjuen!via!korrespondens.!!

Syftet!med! att! genomföra! en! empirisk! undersökning! var! att! få! reda! på! vilken! inverkan!miljöRoch!

hållbarhetscertifiering!av! fastigheter,!både!på!enskilda!byggnader!och!på!stadsdelsnivå! kan! tänkas!

ha!på!fastighetsvärdet!för!kommersiella!aktörer.!Undersökningen!var!inte!begränsat!till!ett!specifikt!

certifieringssystem.!!!

Då!hållbarhetscertifiering!av!fastigheter!och!särskilt!på!stadsdelsnivå!är!relativt!nytt!på!marknaden!

och!erfarenheten!inom!detta!område!begränsad!valdes!respondenter!som!antogs!ha!kunskap!inom!

området.!Urvalet!av! intervjupersoner!skedde!genom!SnowballKmetoden,!som!enligt!Bryman!(2008)!

går! ut! på! att! en! mindre! grupp! med! relevans! inom! området! väljs! ut! för! intervjuer! och! att! dessa!

därefter! får! ge! förslag! på! ytterligare! respondenter! som! anses! ha! kunskap! och! erfarenhet! inom!

området.!!Denna!urvalsmetod!är!inte!slumpvis!och!därmed!är!det!tveksamt!om!respondenterna!kan!

anses! representera! hela! branschens! åsikter! i! denna! fråga.! ! För! att! bredda! detta! urval! av!

respondenter!valdes!representanter!från!de!två!organisationer!i!Sverige!som!i!dagsläget!har!påbörjat!

en! certifieringsprocess! på! stadsdelsnivå! enligt! hållbarhetscertifieringssystemet! BREEAM! (Bryman!

2008).0

2.3.1!Reflektion!kring!arbetes!genomförande!!
Denna! empiriska! studie! för! besvarande! av! frågeställning! tre! valdes! respondenter! som! ansågs! ha!

erfarenhet!inom!hållbarhetscertifieringar!i!fastighetsbranschen.!Urval!av!respondenter!valdes!genom!

SnowballKmetoden,! som! innebär! att! en! intervjuperson! föreslår! ytterligare! respondenter! med!

kunskap!inom!detta!område.!Detta!innebär!att!resultatet!av!denna!empiriska!studie!kommer!spegla!

dessa!respondenters!åsikter.!Då!marknaden!inte!alltid!har!kompetens!inom!certifieringssystem!och!

dess! inverkan! på! fastighetsvärdet! kan! resultatet! därför! inte! direkt! sägas! representera! hela!

marknadens!åsikter!inom!detta!område.!Intervjupersonerna!hade!heller!inte!kunskap!på!alla!nivåer!

vad! gäller! certifieringssystem.! De! hade! exempelvis! inte! detaljkunskap! om! certifieringssystemens!

gränsvärden!för!att!uppnå!de!olika!certifieringsnivåerna!eller!vilka!specifika!kriterier!som!efterfrågas!

av! certifieringssystemen.! Dessutom! hade! inte! alla! respondenter! personlig! erfarenhet! av!

hållbarhetscertifiering! på! stadsdelsnivå.! På! grund! av! den! kunskapsplattform! jag! hade! vid!

utformandet!av!detta!arbete!och!på!grund!av!arbetets!tidsram,!och!därmed!omfattning,!har!arbetet!

avgränsats!till!att!genomföras!enligt!beskriven!metod!för!genomförande!av!intervjuer.!Arbetet!skulle!

kunnat!ha!genomförts!genom!en!alternativ!metod.!Detta!intervjumaterial!skulle!exempelvis!kunnat!

breddas!genom!att!omfatta!fler!intervjupersoner!med!samma!kunskapsbas!eller!genom!att!omfatta!

intervjupersoner!med! annan! kunskapsbas! såsom!miljöexperter.! Det! hade! även! varit! intressant! att!

bygga! intervjumaterialet!utifrån!ett! annat!urval! av! intervjupersoner! som!exempelvis! slumpmässigt!

valda!intervjupersoner.!En!ökad!bredd!av!intervjupersoner!kunde!också!ha!genomförts!med!hjälp!av!

enkäter.!!

!

Att! avgöra! huruvida! Femte! stadsdelen! uppnår! kriterierna! ställda! i! manualerna! för! BREEAM!

Communities! och! LEED! ND! är! ytterst! komplext! och! kräver! expertkunskaper! inom! många! olika!

områden.!Dessutom!kräver!systemen!att!certifierade!bedömare!enligt!USGBC!respektive!BRE!avgör!

om!kriterierna!uppnås.!Det!är!därför! i! detta!arbete!svårt! att! avgöra!huruvida!kriterierna!uppfylls! i!
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femte!stadsdelen.!!Vidare!kan!tilläggas!att!det!höga!antalet!kriterier!som!inte!kunnat!avgöras!utifrån!

de!planer!som!idag!finns!hade!troligen!kunnat!avgöras!i!senare!skede!i!projektprocessen.!!

!

! !
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3.!!MILJÖPOCH!HÅLLBARHETSCERTIFIERING!AV!BEBYGGELSE!
!

3.1!Hållbarhetsbegreppet!
Det!finns!många!sätt!att!definiera,!använda!och!tänka!kring!begreppet!hållbarhet.!!Petterson!(2005)!

menar! att! detta! beror! på! att! det! globalt! sett! finns! en! mångfald! av! traditioner! och! lokala!

förutsättningar,!vilket!påverkar!hur!begreppet!hållbarhet!uppfattas.!!

På!uppdrag!av!Förenta!Nationerna!kom!år!1987! rapporten!Vår0gemensamma0 framtid,! även!kallad!
Brundtlandsrapporten,! och! med! denna! den! antagligen! mest! kända! förklaringen! på! begreppet!

hållbarhet,! nämligen! att! ”utvecklingen! tillgodoser! dagens! behov! utan! att! äventyra! kommande!

generationers! möjligheter! att! tillgodose! sina! behov”(Hägerhäll! 1988:! 22).! ! I! Brundtlandrapporten!

tydliggjordes! även! att! hållbarutveckling! innefattar! aspekter! som! är! förutom! miljömässiga,! även!

ekonomiska!och! sociala! (Förenta!Nationerna!1987).! Förenta!Nationerna!har! även!givit!direktiv!om!

hur! hållbar! urban! utveckling! ska! uppnås! genom! deklarationen! Agenda0 21.! ! I! dessa! direktiv!
framkommer!att!FN!anser!en!viktig!aspekt!vid!hållbarhetsarbete!i!stadsutveckling!är!det!arbete!och!

de!initiativ!som!sker!lokalt!(Förenta!Nationerna!1992).!!!

3.2!MiljöP/hållbarhetscertifieringssystemens1!utveckling!

3.2.1!Allmänt!om!certifieringssystem!för!bebyggelse!
I! rapporten! The0 application0 of0 urban0 sustainability0 indicators0 –0 a0 comparison0 between0 various0
practices! (Shen,! L.! Y.,! et! al.! 2011)! framförs! att! det! finns! ett! behov! av!mätbara! indikatorer! för! att!

kunna! värdera! hållbarheten! i! stadsutveckling.! Rapporten! visar! att! det! i! dagsläget! är! känt! och!

beprövat!att!använda!indikatorer!för!att!värdera!praktiskt!utförande!av!hållbar!stadsutveckling.!Det!

lyfts!även!fram!att!valet!av!indikatorer!för!praktiskvärdering!vid!stadsutveckling!bör!ske!med!hänsyn!

till!dess!tillämpning,!det!vill!säga!med!hänsyn!och!förståelse!för!i!vilken!kontext!värderingssättet!ska!

tillämpas.!!!

Rivera! (2009)! menar! i! sin! rapport! International0 Applications0 of0 Building0 Certification0 methods:0 A0
Comparison0of0BREEAM0and0 LEED! att! för! att! säkerställa! ett! gott! resultat! vad!gäller! genomförande!

och!certifiering!bör!signifikanta!skillnader!av!metodik!och!projektspecifika!faktorer!tas!till!hänsyn!vid!

val!av!certifieringssystem.!Elementära!faktorer!som!enligt!Rivera!(2009)!bör!ligga!till!grund!för!valet!

av! certifieringssystem! är:! typ! av! process,! tillämpbarhet,! projektets! plats,!

fastighetsägare/fastighetsutvecklare! och! tilltänkta! användare/kunder.! ! Rivera! menar! att! detta!

innebär! att! projektutvecklarna! ur! ett! försäljningsperspektiv! bör! fastställa! vilket! av! det! fastställas!

vilket!certifieringssystem!som!kan!ge!ett!certifieringsbetyg!som!är!tillräckligt!högt.!Dessutom!bör!det!

fastställas! vilket! av! certifieringssystemenen! som! ur! den! tilltänkta! marknadens! ögon! har! bäst!

anseende.!Rivera!(2009,!s.!5)! lyfter!även!frågan!om!i!vilken!utsträckning!ett!certifieringssystem!kan!

anpassas! till! lokala! förutsättningar! utan! att! förlora! relevans! och! jämförbarhet! i! en! global! kontext,!

genom!att!säga:!”Sustainable!design!solutions!must!be!siteRspecific,!but!how!regionally!bespoke!can!

certification!methodologies!be!and!still!maintain!international!relevancy!and!comparability?”!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Begreppet!certifiering!och!certifieringssystem!åsyftar!de!verktyg! som!används! för!att!ge!enskilda!

byggnader!eller!stadsdelar!ett!omdöme!på!dess!miljö/hållbarhet!utifrån!givna!kriterier.!!

!
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Haapio!menar! (2001)! i! rapporten! Towards0 sustainable0 urban0 communities! att! det! är! av! värde! för!
den/de!som!ska!certifiera!en!stadsdel!att!ta!beslut!om!syftet!med!certifieringen.!Genom!att!besluta!

om!syftet!främst!är!att!bygga!hållbart!eller!att!certifieringen!främst!är!ett!verktyg!för!profilering,!kan!

nyttan!med!certifieringen!vägas!mot!investeringskostnaderna.!!

!

3.2.2!SGBC!och!dess!värderingssystem!
Det! finns! flera! olika! nationella! och! internationella! miljöR! och! hållbarhetscertifieringssystem! för!

byggnader!som!används!världen!över.!Organisationen!Sweden0Green0Building0Council! (SGBC)!anser!
att! en! variation! av! certifieringssystem,! som! fokuserar! på! olika! aspekter,! ger! möjligheten! för!

certifiering! av! fler! byggnader.! Ytterligare! menar! SBGC! att! fler! certifierade! byggnader! innebär! att!

bättre!byggnader,!bättre!samhällen!och!förutsättningar!för!en!att!bättre!miljö!kan!skapas!(Wånggren!

2012).!Sweden!Green!Building!Council!har!valt!att!fokusera!på!fyra!olika!certifieringssystem!som!de!

anser!vara!mest!lämpade!att!användas!i!Sverige!(SGBC!2012a).!Dessa!fyra!system!är!GreenBuilding,0
Miljöbyggnad,0BREEAM!och!LEED!(SGBC!2012a).!

EURsystemet! GreenBuilding,! det! svenska! systemet!Miljöbyggnad! och! de! internationella! systemen!

BREEAM! och! LEED! är! välkända! och! används! i! Sverige.! GreenBuilding! är! ett! certifieringssystem!

kopplat! till!energiaspekter! för! individuella!byggnader,!Miljöbyggnad!är!associerat! till! certifiering!av!

individuella!byggnader!med! fokus!på!energi,!material!och! inomhusmiljö! (SGBC!2012a).!BREEAM!är!

ett! brittiskt! certifieringssystem! som! värderar! miljöprestanda! och! har! obligatoriska! krav! inom!

projektledning,! energianvändning,! inomhusmiljö,! vattenR! och! avfallshantering! samt! användning! av!

mark!och!effekt!på!närmiljö!(SGBC!2012e).!LEED!är!ett!amerikanskt!certifieringssystem!som!värderar!

miljöprestanda.! Kommersiella! fastigheter! värderas! av! LEED! utifrån! dess! närmiljö,! vattenR! och!

energianvändning,! inomhusklimat! och! material! samt! de! valbara! kriterierna! innovation! och!

projektets!hänsyn!till!region!(SGBC!2012f).!LEED!och!BREEAM!har!därför!i!motsats!till!GreenBuilding!

och!Miljöbyggnad! även! värderingssystem! för! en! helhetsbedömning! av! hållbarhet! på! stadsdelsnivå!

och! lyfter! fram! ett! bredare! perspektiv! innefattande! bland! annat:! energi,! material,! inomhusmiljö,!

vattenR!och!avloppsinfrastruktur!och!kommunikation,!läge!och!innovation!(SGBC!2012a).!!

!

3.2.3!Hållbarhetscertifiering!av!stadsdelar!(HCS)!
Då!det!i!Sverige!fanns!ett!intresse!för!hållbarhetsfrågor!på!stadsdelsnivå!startades!år!2010!projektet!

Hållbarhetscertifiering0 av0 stadsdelar,! HCS! (Marntell! 2011).! Projektet! har! studerat! internationella!

certifieringssystem!som!certifierar!hållbarhet!på!stadsdelsnivå.!HCS!arbetar!för!närvarande!med!att!

undersöka! om,! och! i! så! fall! hur,! en! svensk! version! av! det! internationella! systemet! BREEAM!

Communities! ska!kunna!genomföras.! I!projektet! finns! representanter! från!både!den!offentliga!och!

privata!sektorn! i! form!av!kommuner,!byggherrar,! fastighetsägare,!statliga!verk,!konsulter,! forskare,!

energibolag!och!organisationer!(Hållplatsen!2012).!I!och!med!att!HCS!har!en!bredd!av!representanter!

innebär!det!att!många!olika!perspektiv! lyfts! fram,!exempelvis!kan!en!kommuns!samhällsperspektiv!

vara!annorlunda!än!perspektiven!i!den!privata!sektorn.!

!

Som! första! steg! i! projektet! HCS! har! projektgruppen! bland! annat! utvärderat! lämpligheten! för! en!

svensk!anpassning!av!BREEAM!Communities!och!hur!denna!anpassning!i!så!fall!ska!gå!till.!Projektet!

HCS! har! även! utifrån! fallstudier! undersökt! hur! BREEAM! Communities! korrelerar! med!
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fallstudieområdenas! bestämmelser! som! exempelvis!miljöprogram!och! detaljplaner.! Ytterligare! har!

frågan! undersökts! huruvida! hållbarhetscertifieringar! på! stadsdelsnivå! kan! vara! ett! verktyg! för! att!

möta!de!nationella!hållbarhetsmålen!som!finns!i!Sverige!idag!(Hållplatsen!2011).!!

!

HCS! (Hållplatsen!2011)!menar!att!nyttan! för!olika!aktörer!att! certifiera!på! stadsdelsnivå!är! att!det!

skapar! ett! gemensamt! ramverk! kring! hållbarhet,! vilket! i! sin! tur! förenklar! kommunikationen! och!

därmed!samverkan!mellan!aktörerna.!Ytterligare!menar!HCS!att!eftersom!certifieringssystemen!har!

en!struktur!och!en!mätbarhet!samt!att!det!är!en!tredjepartsgranskning,!skapar!certifieringssystemen!

för! aktörerna!både! internt!och!externt,! en! trovärdighet!och!blir! ett! styrmedel.! Vidare!belystes! att!

aktörer! som! på!marknaden! konkurrerar! med! andra! aktörer! ser! en! hållbarhetscertifiering! som! en!

marknadsmässig! fördel.! Ytterligare! menar! HCS! att! BREEAM! Communities! fyller! en! funktion! som!

efterfrågas!av!branschen:!”Systemet!svarar!på!ett!stort!behov!och!önskemål!hos!deltagarna! i!HCSR

workshoparna! av! ett! strukturerat! arbetssätt! där! helheten! beaktas! och! där! man! får! ett! bra!

dialogverktyg! och! ett! erkännande! av! sitt! hållbarhetsarbete! och! som! kan! användas! för! att! jämföra!

olika!städersR!och!stadsdelars!hållbarhet.”!(!Hållplatsen!2011,!s.!44).!

!

!!

!

! !
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3.3!BREEAM!
Building0 Research0 Establishment’s0 Environmental0 Assessment0 Method,! BREEAM,! är! ett! brittiskt!

värderingsverktyg!för!byggnader!och!stadsdelars!miljöR!respektive!hållbarhetsprestanda!(BRE!Global!

2008).!Certifieringssystemet!BREEAM!är!både!utvecklat!och!administrerat!av!BRE.!BRE!var!förut!inom!

statlig! regi! men! är! numera! fristående! och! ägs! av! en! förening! av! branschaktörer! (SGBC! 2012e).!!

Systemen!certifierar!enligt!tio!olika!kategorier,!där!var!och!en!av!dessa!kategorier!ger!ett!visst!antal!

poäng.! Beroende!på! det! totala! antalet! poäng! som!ett! projekt! d.v.s.! en! byggnad! eller! en! stadsdel,!

uppnår! får! de! ett! visst! betyg.! Detta! innebär! att! projektet! kan! titulera! sig! att! vara! på! nivån! Pass,0
Good,0 Very0 Good,0 Excellent! or! Outstanding! enligt! BREEAM.! Skulle! ett! projekt! inte! uppnå! de!

obligatoriska!kraven!samt!den!poängnivå!som!krävs!för!ett!certifikat!enligt!BREEAM,!får!de!betyget!

Unclassified!och!därmed!blir!projektet!inte!certifierat!(BRE!Global!2008).!

BREEAM!har!över!tid!utvecklats!och!idag!har!det!ett!antal!olika!värderingssystem,!som!matchar!olika!

typer! av! projekt.! För! att! nämna! några! av! de! värderingsystem! som! tillhör! BREEAM! kan! följande!

system!nämnas:!BREEAM0Offices,0BREEAM0Retail,0BREEAM0Industrial,0BREEAM0Education,0BREEAM0
Eco0Homes,0 BREEAM0MultiKResidential,0 BREEAM0Europe0 Commercial! och!The0 Code0 for0 Sustainable0
Home.0 ! Dessa! värderingssystem! är! anpassade! för! att! appliceras! på! olika! typer! av! byggnader! och!

verksamheter!såsom!kontor,!handel,!industri!och!bostäder!(BRE!Global!2009a;!BRE!Global!2012c).!!

BREEAMs!bedömningsverktyg!för!certifiering!av!projekt!på!stadsdelsnivå!lanserades!2009!och!kallas!

BREEAM0Communities!(BRE!Global!2012g).!Till!skillnad!från!tidigare!BREEAM!system!där!individuella!

byggnader!bedöms,!är!BREEAM!for!Communities!ett!verktyg!anpassat!för!en!hel!stadsdel.!!

3.3.1!Skillnad!på!byggnadsnivå!och!stadsdelsnivå!
Certifiering! av! enskilda!byggnader! kan! göras! enligt!manualen!BREEAM0Europe0Commercial.0Denna!
manual! omfattar! kommersiella! byggnader! i! Europa!av! typen! kontor,! handel! och! industri.! BREEAM!

Europe! Commercial! värderar! enligt! tio! kategorier:! förvaltning,! hälsa! och! välbefinnande,! energi,!

transport,! material,! avfall,! vatten,! markanvändning! och! ekologi,! föroreningar! och! innovation.!

Poängsättningen! i! respektive! kategori! viktas!mot! dess!miljöbetydelse! ur! ett! europeiskt! perspektiv!

och!därefter!ges!ett!betyg!av!skalan:!Pass,0Good,0Very0Good,0Excellent!eller!Outstanding!(BRE!Global!
2012c).!Certifieringen!på!byggnadsnivå! värderar! inte!utefter! samma!kategorier! som!certifiering!på!

stadsdelsnivå.!Nedan!visas!kategorierna!som!värderas!på!byggnadsnivå!för!kommersiella!fastigheter!

respektive! stadsdelsnivå! (BRE! Global! 2012c;! BRE! Global! 2008).! För! att! tydliggöra! likheter! och!

skillnader!på!kategorierna!av!respektive!system,!är!dessa!redovisade!i!tabellen!nedan.!!
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Tabell! 3.1! Kategorier! på! nivån! enskild! byggnad! samt! på! stadsdelsnivå,! BREEAM! (källa:! BRE!Global!

2008)!

Byggnadsnivå!(BREEAM!Europe!Commercial)! Stadsdelsnivå!(BREEAM!Communities)!
• Energi!(Energy)! • Klimat! och! Energi! (Climate! and!

Energy)!

!

• Transport!(Transport)!

!

• Transport!(Transport)!

!

• Markanvändning!&!Ekologi! (Land!Use!&!

Ecology)!

• Ekologi!(Ecology)!

!

• Material!(Materials)! • Resurser!(Resources)!!

!

• Hälsa! &! Välbefinnande! (Health! &!

Wellbeing)!

• Platsutformning!(Place!Shaping)!

!

• Avfall!(Waste)! • Samhälle!(Community)!

!

• Vatten!(Water)! • Företagande!(Business)!

!

• Förvaltning!(Management)! • Byggnader!(Buildings)!

!

• Innovation!(Innovation)! • Valbar0 kategori:0 Innovation0
(Innovation)0

• Föroreningar!(Pollution)!

!

0

!

Denna! tabell! visar! att! kategorierna! har! vissa! likheter! såsom! exempelvis! kategorin! Energi! och!
kategorin! Klimat0 och0 Energi0 samt!Markanvändning0 &0 Ekologi! och! kategorin! Ekologi0 samt! de! två!

kategorierna! båda!namngivna!Transport.0Att! BREEAM!Communities! tar! upp! aspekter! som! inte! tas!

upp!på!byggnadsnivå! kan!utläsas!ur! tabellen! för! kategorierna!ovan,!där!BREEAM! for!Communities!

har!kategorier!såsom!Samhälle,0Platsutformning,0och0Företagande.!Av!kategorinamnen!att!utläsa!har!

byggnadsnivån! kategorier! som! inte! stadsdelsnivåns! kategorier! har.! Däremot! omfattar!

stadsdelsnivåns!kriterier!även!de!kriterier! som!tas!upp! i!manualerna! för!byggnader!genom!att!alla!

byggnader! inom! en! BREEAMRcertifierad! stadsdel! ska! vara! certifierade! enligt! BREEAM.! Byggnader!

förutom!bostäder!måste!vara!certifierade!på!nivån!BREEAM0Gold.!!Bostäder!måste!certifieras!enligt!

Code0for0Sustainable0Homes2!av!nivån!3!och!ombyggnationer!bör!uppnå!BREEAM0Pass.!Dessa!krav!är!
beskrivet!i!kategorin!Byggnader!i!BREEAM!for!Communities,!vilket!innebär!att!frågeställningarna!som!

tas!upp!i!kategorierna!på!byggnadsnivå!även!är!inkluderade!inom!BREEAM!Communities!(BRE!Global!

2008).!!!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2
!Code0for0Sustainable0Homes!är!en!obligatorisk!hållbarhetsvärdering!för!nya!bostäder,!utvecklat!av!BRE!(BRE!
Global!2008).!!
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3.3.2.!!!BREEAM!Communities!
BREEAM0 for0 Communities,0 eller! BREEAM0 Communities! som! det! oftast! kallas,! är! ett!

bedömningssystem! med! syftet! att! bidra! till! förbättring! av! hållbart! projektutvecklande! på!

stadsdelsnivå.! !Det!här!certifieringssystemet!är!tänkt!att!användas!som!utvärdering!och!certifiering!

av!en!stadsdel!med!fokus!på!planeringsprocessen,!inte!bara!själva!slutprodukten!(Hållplatsen!2011).!

Områden!som!kan!certifieras! ska!vara!av! typen!bostadsområde,!område!med!blandad!användning!

samt,! efter! godkännande! av! BRE! Global,! även! område! med! ickeRbostadsanvändning.! Detta!

certifieringssystem!är!anpassat!för!projekt!som!involverar!upp!till!5999!enheter
3
!(BRE!Global!2008;!

Hållplatsen!2011).!!Dessa!enheter!kan!vara!av!karaktär:!bostäder,!kommersiell!service,!renovering!av!

existerande!byggnader!och/eller!nybyggnation!(Hållplatsen!2011).!Övriga!typer!av!projekt!kan!också!

certifieras,!men!bör!godkännas!av!BRE!Global.! !Projekt!som!är!större!än!BREEAM!for!Communities!

krav! och/eller! finns! utanför! Storbritannien! kan! bli! certifierade! på! stadsdelnivå! genom! en!

skräddarsytt!värderingssätt!kallat!BREEAM0for0Communities0Bespoke!(BRE!Global!2008).!

3.3.3.!BREEAMPcertifierade!projekt!
Sedan!1990,! då! certifiering! enligt! BREEAM!började! äga! rum!har! ca! 200!000!byggnader! certifierats!

(BRE!Global!2012i)!och!2359!byggnader!har!certifierats!enligt!BREEAM02008!och!senare!version!av!
samma!system,!varav!elva!av!dessa!finns!i!Sverige.!!I!Storbritannien!finns!det!första!och!i!dagsläget!

enda! projekt! som! är! certifierat! enligt! BREEAM0 Communties0 20080 Pilot.! (BRE! Global! 2012a;! BRE!
Global!2012h).!Detta!projekt!kallas!för!MediaCityUK!och!ligger!i!det!som!tidigare!varit!hamnområde!i!

Manchester.!Projektområdet!MediaCityUK!omfattar!en!area!på!14700!m
2
!med!kontor,!handel!och!

bostäder!med!en!total!golvyta!på!650!000!m
2
!(BRE!Global!Ltd!2012b).!Figuren!nedan!visar!BREEAM!

certifierade!byggnader!i!världen.!Figuren!visar!att!majoriteten!av!alla!certifierade!projekt!återfinns!i!

Europa,!med!några!undantag!i!Sydamerika!och!Kina.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
!En!enhet!motsvarar!byggnadsnivån!enligt!rapporten!HCS!(Hållplatsen!2011)!!
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Figur!3.2!BREEAM!certifierade!byggnader!(källa:!BRE!Global!2012e)!

Det!första!BREEAM!CommuntiesRprojekt!som!kommer!att!bli!certifierat!utanför!Storbritannien!kallas!

för!Masthusen!och! ligger! i!Västra!Hamnen!i!Malmö.!Området!kommer!att!certifieras!genom!en!för!

projektet!skräddarsydd!version,!kallad!Bespoke0BREEAM0Communities!(BRE!Global!2012d).!!Projektet!
siktar! på! att! nå! den! högsta! klassificeringen! inom! BREEAM! for! Communities,! det! vill! säga! nivån!

Excellent! (Malmö! Stad! och! byggherrarna! i! Västra! Hamnen! 2011).! Masthusen! byggs! på! tidigare!

exploaterad!industrimark!och!kommer!omfatta!kontor,!bostäder,!handel!och!service.!Byggandet!av!

det! första! kontorshuset! inom! stadsdelen! har! påbörjats! och! förväntas! vara! färdigt! hösten! 2013.!

Projektet!Masthusen!utvecklas!av!Diligentia!(Diligentia!2012).!!

!

Ytterligare!en!stadsdel!i!Västra!Hamnen!i!Malmö!ska!certifieras!enligt!BREEAM!Communities.!Denna!

stadsdel! kallas!Varvsstaden.! Peab! tillsammans!med!Malmö!kommun!är! nu!under!processen! att! ta!

fram! en! certifieringsmanual! för! detta! område,! som! kommer! innehålla! både! bostäder! och!

arbetsplatser! (PEAB! 2012).! Den! första! stadsdelen! att! certifieras! enligt! BREEAM! Communities! i!

Stockholmsregionen! är! kvarteren! Kabeln! och! Eken! i! Sundbyberg.! Detta! projekt! utvecklas! av!
Diligentia!och!kommer!omfatta!bostäder,!kontor,!handel!och!service!(Diligentia!2011).!!

!

3.3.4.!BREEAM!Communities:!kategorier!och!dess!kriterier!
!

Manualen!för!att!skapa!ett!BREEAM!Communities!består!av!62!frågeställningar!uppdelade!i!åtta!olika!

kategorier!(BRE!Global!2008).!!!

!

Upplägget! för! manualen! är! sådant! att! varje! kategori! har! ett! visst! antal! frågeställningar.! Varje!

frågeställning!har!en!tillhörande!beskrivning!av!syftet!med!frågeställningen.!Vilka!kriterier!och!vilken!

bevisning! som! krävs! för! att! uppnå! respektive! frågeställning! beskrivs! också.! Några! av! frågorna! i!

manualen! har! även! mer! djupgående! förklaringar! på! vad! som! krävs! för! att! uppnå! kriterierna.!
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Dessutom! tillkommer! i! vissa! fall! förklaringar! och! beskrivningar! av! förkortningar! och! begrepp! som!

används! i! frågeställningsavsnittet.! Under! varje! frågeställningsavsnitt! medföljer! hur! resultatet! för!

frågeställningen! ska! viktas,! vilket! beror! på! certifieringsområdets! regionstillhörighet! inom!

Storbritannien! (BRE! Global! 2008).! Syftet! med! varje! kategori! enligt! BREEAM! for! Communities! är!

redovisat!nedan):!!

Tabell!3.4!BREEAM:s!kategorier!och!dess!syften!(källa:!BRE!Global!2008)!

Kategorier! Syfte!

Klimat!och!Energi!(Climate!and!Energy)!

!

Minska! det! föreslagna! projektets! bidrag! till!

klimatförändringarna! samt! försäkra! att!

området! på! ett! lämpligt! sätt! är!

anpassningsbart! till! klimatförändringarna!

idag!och!i!framtiden.!!

!

Platsutformning!(Place!Shaping)!

!

Tillhandahålla! en! ram! för! utformande! av! en!

reell! plats! vars! identitet! gör! att! människors!

förflytting! sker! instinktivt.! Det! nya! området!

ska!även!utvecklas!ur!sitt!lokala!sammanhang!

och!kulturarv.!!

!

Samhälle!(Community)!

!

Utforma!området!på!ett!sätt!som!främjar!ett!

nytt! och! levande! samhälle,! som! även!

integrerar! med! omgivande! områden! samt!

motverkar!upplevda/faktiska!grindsamhällen!!

!

Ekologi! och! Biologisk! Mångfald! (Ecology! and!

Biodiversity)!

!

Bevara!den!ekologi! som! finns! i! området!och!

utnyttja! möjligheten! att! förbättra! ekologin! i!

och!omkring!området!och!på!byggnader.!!

!

Transport!(Transport)!

!

Lyfta!fram!hur!människor!på!ett!miljöeffektivt!

sätt!kan!transportera!sig!till!anläggningar!och!

annan! service! och! på! så! sätt! undvika!

bilåkande! och! uppmuntra! till! en! hälsosam!

livsstil!genom!promenader!och!cykling.!

!

Resurser!(Resources)! Designa!på!ett!sådant!sätt!att!resurser!såsom!

vatten,!material! och! avfall! effektivt! används!

vid! konstruktion,! drift! och! rivning! samt! välja!

material! som! har! minimal! inverkan! ur! ett!

livscykelperspektiv.!

!

Företagande! och! Ekonomi! (Business! and!

Economy)!

!

Skapa! möjligheter! för! företag! att! lokalisera!

och! tillhandahålla! service! i! området! samt!

skapa!arbetsmöjligheter! för! innevånare! i!och!

omkring!området.!!

!

Byggnader!(Buildings)!

!

Försäkra! att! enskilda! byggnaders! design!

bidrar!till!hela!områdets!hållbarhet!genom!en!

hög!miljömässig!standard.!

!
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!

Dessa!åtta!kategorier! innehåller!frågeställningar!som!är!av!karaktären!obligatoriska!eller!valfria.!15!

av!de!62! frågeställningarna/kriterierna!är!så!kallade!obligatoriska!krav.!Dessa!krav!måste!projektet!

uppfylla! för! att! erhålla! en! certifiering! (BRE! Global! 2008).! ! Samtliga! kategorier! med! respektive!

frågeställning/kriterium!finns!redovisade!i!Bilaga01.!!!
!

3.3.5.!Poängsättning!
För! att! ett! område! ska! kunna! bli! certifierat! behöver! det! dels! uppfylla! alla! systemets! obligatoriska!

minimikrav! och! dels! uppnå! ett! visst! antal! poäng.! Varje! kriterium! ger! ett! poängantal! på! ett! till! tre!

poäng.! Procent! andelen! av! maximala! poäng! som! går! att! uppnå! motsvarar! en! viss! klassning.! Ett!

område!som!uppnår!lägre!än!25!procent!får!klassningen!Unclassified!och!uppnår!inte!en!certifiering.!
25R39! procent! motsvarar! klassningen! Pass,! 40R54! procent! ger! klassning! Good,! 55R69! procent!
motsvarar! Very0 Good0 och! 70R84! procent! ger! ett! Excellent0 och! 85! procent! eller! mer! ger! ett!

Outstanding.!(BRE!Global!2008).!

Tabell!3.5!Certifieringsbetyg!utifrån!procentandel!!

!

3.3.6.!Certifieringsprocess!och!avgift!
Certifieringsprocessen! är! uppdelad! i! olika! steg.! I! det! första! steget! identifieras! ”fundamentala!

hållbara!aspekter”!i!projektet.!De!som!är!involverade!i!projektet!är!ansvariga!för!denna!identifiering.!

Utifrån! denna! identifiering! ska! processen! fortgå! genom! att! bestämma! vilken! metod! som! ska!

användas!för!att!klassificera!projektet!och!beslutande! inom!vilka!ramar!klassning!ska!ske.!Det!sista!

momentet!för!certifiering!är!en!tredjeparts!granskning!av!de!slutgiltiga!planerna!på!området,!vilket!

utförs!av!en!BREEAMRAssessor
4
.!Denna! inspektion!ger!ett!resultat!om!uppnådd!nivå!av!efterfrågad!

hållbarhet.! Är! den! uppnådda! nivån! lyckad! blir! resultatet! en! belöning! i! form! av! ett! certifikat!

(Hållplatsen!2011).!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4
! En! BREEAMRassessor! är! genom! att! genomföra! en! BREEAMRassessorkurs! kvalificerad! enligt! BRE! att! utföra!

BREEAM!bedömningar!(BRE!Global!2012j).!

BREEAM!Communities!poängsättning!

<!25!%!R!Unclassified!

≥!25!%!R!Pass!

≥!40!%!R!Good!

≥!55!%!R!Very!Good!

≥!70!%!R!Excellent!
!

≥!85!%!R!Outstanding!
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Kritik!mot! sättet! att! certifiera!en! stadsdel! enligt!BREEAM! framförs! av!Abdalla!m.fl! (2011).! Kritiken!

består! i! att! det! är! designsteget! och! inte! den! färdigställa! produkten! som! bedöms! och! därmed!

certifieras.!Detta!innebär!att!även!om!en!stadsdel!har!fått!ett!högt!betyg!enligt!certifikat!kanske!den!

ändå!inte!har!speciellt!hög!standard!som!verklig!och!färdigställd!stadsdel.!

BRE!Global! tar!ut!en!avgift! för!att!certifiera!enligt!BREEAM!Communities.!Certifiering!kostar!£1250!

upp! till! £5000! beroende! på! storleken! på! området.! Certifieringsavgift! enligt! Bespoke0 BREEAM0
Communties!är!inte!angiven!(BRE!Global!2009b).!

!

3.3.7!Anpassning!till!svenska!förhållanden!
En!svensk!anpassning!av!BREEAMs!certifieringssystem,!kallad!BREEAM!SE!är!genom!Sweden!Green!

Building!Council,!SGBC,!under!utarbetande.!!BREEAM!SE!kommer!vara!licensierat!av!BRE!Global!och!

drivas! genom! organisationen! SGBC! (BRE! Global! 2012f).! ! BREEAM! SE! kommer! vara! anpassat! till!

svenska! lagar,! principer! och! arbetssätt.! ! Kraven! för! de! svenskanpassade! systemen! kommer! vara!

jämförbara!med! de! engelska! systemens! krav,!men! kommer! innebära! att! certifieringen! blir! lättare!

och!billigare!att!genomföra.!De!aspekter!som!enligt!SGBC!kommer!beröras!mest!av!anpassningen!är!

energianvändning,!val!av!material!och! inomhusmiljö! (SGBC!2012e).! ! !Den!svenska!anpassningen!av!

certifieringssystemet!för!kommersiella!byggnader!är!idag!godkänt!av!BRE!Global!(SGBC!2012e).!!Även!

om! en! Sverigeanpassad! version! av! BREEAM! inte! är! tillgänglig! i! dagsläget! finns! det! möjlighet! att!

certifiera! byggnader! i! Sverige.! Vid! certifiering! av! enskilda! byggnader! i! Sverige! kan! BREEAM0
International0Europe!användas!och!för!byggnader!som!inte!passar!in!under!byggnadstyperna!i!denna!

manual!kan!BREEAM0International0Bespoke!användas!(SGBC!2012b).!!

Då!manualen!BREEAM!Communities!innehåller!ett!antal!obligatoriska!frågeställningar,!vars!innehåll!

syftar! till! brittiska! standarer! och! styrdokument.! Detta! gör! att! det! i! allra! högsta! grad! blir!

problematiskt! att! i! Sverige! certifiera! enligt! den! ursprungliga! brittiska! versionen! av! BREEAM! for!

Communities.! Möjlighet! finns! för! att! BRE! Global! ska! utforma! versioner! av! BREEAM! Communities!

anpassat! efter! en! region! eller! land! (BRE!Global! 2008).! Om! en! sådan! svensk! anpassad! version! ska!

genomföras!är!ännu!inte!fastställt!(Hållplatsen!2011).!Certifiering!på!stadsdelsnivå!kan!dock!idag!ske!

i! Sverige! genom! en! individuellt! utformad! process! kallat!BREEAM0 Communities0 Bespoke.! Det! finns!
även! en! möjlighet! att! certifiera! en! stadsdel! utifrån! BREEAM! Communities! 2012.! Detta! kan! ske!

genom! godkännande! av! BRE! Global! om! att! anta! projektet! som! ett! pilotprojekt! för! BREEAM!

Communities!(BRE!Global!2012g).!Vid!användandet!av!BREEAM!Communities!Bespoke!utarbetas!ett!

certifieringssystem!som!är!utformat!att!passa!ett!specifikt!projekt!(BRE!Global!2008).!!Detta!innebär!

att!kriterier!som!enligt!det!brittiska!BREEAM!Communities!anses!vara!obligatoriska,!men!som!inte!är!

förenliga! i! en! svensk! kontext! tas!bort!och!ersatts!med!annat! kriterium.!Ett! exempel!på!ett! sådant!

krav! som! tagits! bort! vid! pågående! certifieringsprocess! i! det! svenska! området! Masthusen! är!

Affordable0housing!(Barosen!2012)!
!

Projektet!HCS!–!Hållbarhetscertifiering!av!stadsdelar!har!gått!igenom!BREEAM!Communities!kriterier!

och!dessas!möjlighet!till!anpassning!till!en!svensk!kontext.!HCS!uppger!att!BREEAM!Communities!är!

anpassat! för! en! brittisk! kontext,! vilket! innebär! att! flera! av! dess! frågeställningar! är! kopplade! till!

brittiska!standarder!och!styrdokument.!Detta!gör!att!vissa! frågeställningar!är!svåra!att! tillämpa!för!

svenska!förhållanden.!Exempel!på!en!sådan!problematik!vid!användandet!av!BREEAM!Communities!i!
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Sverige! är! frågeställningen!PS80 Affordable0 Housing.! Denna! frågeställning! återfinns! inom! kategorin!

Platsutformning! och! syftar! till! tillämpning!av!ett!brittiskt!bostadspolitiskt! verktyg.! Frågeställningen!

blir!svårtillämpad!i!en!svensk!kontext!då!det!i!Sverige!inte!finns!sådana!bostadspolitiska!verktyg!som!

denna!frågeställning!bygger!på!enligt!HCS.!Ett!annat!exempel!är!frågeställnigen!kallad!PS90Secure0by0
Design,! som!syftar! till!att!designen!på!byggnader!ska!vara!enligt!ett!visst!brittiskt!styrdokument.! ! I!

svenska! förhållanden! blir! denna! frågeställning! därför! inte! helt! enkel! att! tillämpa.! Ytterligare!

problematik!återfinns!inom!frågeställningen!CE50Energy0Efficiency,!som!förespråkar!att!lösningar!för!

energieffektivitet! ska! ske! rent! praktiskt! inom! projektområdet! aktuellt! för! certifiering.! HCS! menar!

istället! att! i! Sverige! har! vi! generellt! sett! en! glesare! bebyggelsestruktur! än! Storbritannien,! vilket!

innebär!att! lösningar! som! lämpar! sig!bäst!ur!ett!brittiskt!perspektiv! inte! lämpar! sig!bäst! i! Sverige.!

HCS!anser!att!detta!innebär!att!en!lösning!för!energieffektivitet!kan!i!en!svensk!kontext!tyckas!lösas!

bättre! genom! att! använda! ett! system! som! omfattar! ett! större! område! istället! för! det! sätt! som!

BREEAM!förespråkar,!det!vill!säga!en!lösning!inom!det!fysiska!projektområdet!(Hållplatsen!2011).!!

!

3.3.8.!Användning!av!skräddarsydd!BREEAM!Communities!manual!
Utredningar! används! i! projektprocessen! för! att! kunna! ta! beslut! om! projektets! genomförande.!

Dessutom! behöver! det! avgöras! vilka! av! certifieringssystemets! kriterier! som! överensstämmer!med!

svenska! regler.!Barosen! (2012),! som!arbetar!med!en!skräddarsydd!BREEAM!Communities! i!Sverige!

menar!att!många!av!de!utredningar!som!BREEAM!Communities!efterfrågar!hade!behövt!genomföras!

även! om! området! inte! skulle! certifierats,! dock! troligast! på! ett! annat! sätt.! Utredningarna! som!

genomförs! kommer! sedan! ligga! till! grund! för! agerandet! vid! det! fortsatta!genomförandet! av!

projektet.!Vilken!betygssättning!projektet!sen! får!kommer!bero!på!hur!projektet!går!vidare!utifrån!

utredningsresultaten!kommer!därför!leda!till!en!viss!betygssättning!(Barosen!2012).!!

Bedömningsverktyg!för!BREEAM!for!Communities!är!avsedda!att!användas!av!licensierade!BREEAMR

bedömare.! Huvudmanualen! finns! tillgänglig! för! allmänheten! online,! men! ytterligare!

värderingsverktyg! och! tekniska! guider! för! BREEAM! for! Communities! är! endast! tillgängliga! för!

licensierade!BREEAMRbedömare!(BRE!Global!2008).!!

!

! !
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3.4. LEED!
!

Leader! in! Energy! and! Environmental! Design,! LEED! är! ett! amerikanskt! miljövärderingsverktyg! för!

byggnader! och! stadsdelar,! som! utvecklats! och! administreras! av! United! States! Green! Building!

Council,!USGB.!Värderingssystemet!certifierar!utifrån!olika!kategorier,!där!var!och!en!av!kategorierna!

kan!ge!olika!antal!poäng.!Beroende!på!det!totala!poängantalet!kommer!byggnaden!eller!stadsdelen!

få!titulera!sig!som!Certificated,!Silver,!Gold!eller!Platinum0(USGBC!2009a).!

3.4.1.!Historik!
Under! tidigt! 1990Rtal,! efter! bildandet! av! United! States! Green! Building! Council! (USGBC)! fann!

organisationen! att! det! fanns! ett! behov! för! ett! system! som! kunde! bedöma! och!mäta!miljövänliga!

byggnader.!En!arbetsgrupp!tillsattes!för!att!kunna!undersöka!system!som!kunde!möta!detta!behov.!

De! teammedlemmar! som! jobbade! med! denna! frågeställning! hade! olika! erfarenhet! och! kunskap!

inom! design,! byggnation,! fastighetsförvaltning! samt! dessa! processers! påverkan! på! miljö,! vilket!

bidrog!till!en!varierad!expertis!inom!arbetsgruppen.!!!

Arbetet! resulterade! i! utvecklandet! av! certifieringssystemet! Leader0 in0 Energy0 and0 Environmental0
Design,!som!förkortat!kallas!för!LEED.!Den!första!versionen!av!LEED!presenterades!år!1998.!LEED!har!

över! tid!utvecklats!och! idag! finns!det!ett! antal!olika! värderingssystem!som!matchar!olika! typer!av!

projekt!och!projektprocesser!i!USA!(USGBC!2009a).!!Dessa!värderingssystem!är!!”New!Construction”,!

“Existing!Buildings:!Operations!&!Maintenance!”,!“Commercial!Interiors”,!“Core!&!Shell”,!“Schools”,!

“Retail”,!“Healthcare”,!“Homes”!och!Neighborhood!Development”!(USGBC!2011b).!

LEED0for0Neighborhood0Development!(LEED!ND)!är!ett!värderingssystem!anpassat!för!certifiering!på!

stadsdelsnivå.! LEED! ND! har! utvecklats! av! organistationerna:! U.S.0 Green0 Building0 Council,! the0
Congress0for0the0New0Urbanism5

!och!the0Natural0Resources0Defence0Council6!(USGBC!2011a).!!

3.4.2.!Skillnad!på!byggnadsnivå!och!stadsdelsnivå!
Certifiering! enligt! LEED! kan! genomföras! på! byggnadsnivå! genom! bland! annat! manualerna! Retail:!

New! Constructions! and! Major! Renovations,! New! Construction! and! Major! Renovations,! Core! and!

Shell,! Commercial! Interiors! samt! Existing! Buildings:! Operations! &! Maintenance.! Dessa! system!

certifierar! enligt! kategorierna! (USGBC! 2009bRf):! Sustainable! Sites,! Water! Efficiency,! Energy! and!

Atmosphere,! Materials! and! Resources,! Indoor! Environmental! Quality,! Innovation! in! Design! och!
Regional!Priority.!!

De!kategorier! som!värderas!på!byggnadsnivå!är! inte!desamma!som!kategorierna!på! stadsdelsnivå.!

Nedan! visas! tabell! på! kategorierna! för! både! byggnadsR! och! stadsdelsnivå! för! att! påvisa! dessa!

skillnader:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5
!Congress0for0the0New0Urbansim!är!en!organisation!som!vill!driva!en!stadsutveckling!som!bidrar!till!stadsdelar!

med!blandade!verksamheter!och!som!främjar!förutsättningarna!för!fotgängare!(CNU!2011).!
6
!Natural0Resources0Defence0Council!är!en!av!USAs!mest!inflytelserika!miljöorganisationer!(NRDC!2012).!!!!
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Tabell!3.1!Kategorier!för!certifiering!på!byggnadsnivå!respektive!stadsdelsnivå!(källa:!USGBC!2009bRf)!

Byggnadsnivå!(LEED)! Stadsdelsnivå!(LEED)!
!

• Hållbara!Platser!(Sustainable!Sites)!
!

• Smart! Plats! och! Sammankoppling! (Smart!
Location!and!Linkage)!!

• Vatteneffektivitet!(Water!Efficiency)!! • Stadsdelsmönster! och! Design!
(Neighborhood!Pattern!and!Design)!

• Energi! och! Atmosfär! (Energy! and!
Atmosphere)!!

• Grön! Infrastruktur! och!Byggnader! (Green!
Infrastructure!and!Buildings)!!

• Material! och! Resurser! (Materials! and!
Resources)!!

• Innovation!och!Designprocess!(Innovation!
and!Design!Process)!

• Miljökvalitet! Inomhus! (Environmental!
Quality)!

• Poäng! för! Regional! Prioritet! (Regional!
Priority!Credit)!!

• Innovation!I!Design!(Innovation!in!Design)! !
• Regional!Prioritet!(Regional!Priority)!

!
!

Minst!en!byggnad!inom!certifierad!stadsdel!måste!vara!certifierad!enligt!LEED!for!New!Construction,!

LEED!for!Existing!Buildings:!Operations!&!Maintenance,!LEED!for!Homes,!LEED!for!Schools,!LEED!for!

Retail:! New! Construction,! LEED! for! Core! and! Shell! eller! annat! tredjeparts! granskande!

byggnadscertifieringssystem! som! uppfyller! givna! krav! uppställda! av! USGBC! (ÚSGBC! 2009a).! Detta!

innebär!att!minst!en!byggnad!har!uppfyllt!de!ställda!kraven!på!byggnadsnivå!ställda!enligt!LEED!eller!

liknande!värderingssystem.!!

3.4.3.!LEED!for!Neighborhood!Development!!
Detta!system!är!baserat!på!idéer!från!“smart!growth”!i!enlighet!med!Smart0Growth0Network7!och!the!
Congress0 for0 New0 Urbanism8

! samt! tidigare! LEEDRsystem.! Syftet! med! att! lansera! en! manual! som!

certifierar! på! stadsdelsnivå,! kallad! LEED0 for0 Neighborhood0 Development,0 var! att! lyfta! fram! en!

projektutveckling!som!skapar!ett!modernt!sätt!att!bygga!”traditionella!stadsdelar”.!USGBC!vill!med!

LEED! ND! främja! och! styra! beslutsprocessen! och! utvecklingen! av! projekt! genom! att! fokusera! på!

aspekter! såsom! plats,! design! och! konstruktion! av! projekt.! ! Pilotversionen! för! LEED!Neighborhood!

Development!lanserades!2007!(USGBC!2011d).!!

I! LEED! Neighborhood! Development! defineras! inte! tydligt! vad! ett! neighborhood! är.! Däremot! är!

manualen! gjord! för! att! ”encourage! a! type! of! development! that! recalls! the! siting! and! design! of!

traditional!neighborhoods!and!promotes!best!practices! in!new!neighborhood!development! today”!

(USGBC!2009a,!s.!xvi)!.!Ett!neighborhood!beskrivs!enligt!LEED!Neighbooorhood!Development!som!en!

tät,! gåvänlig! stadsdel! med! blandad! användning! och! som! är! väl! sammankopplad! med! omgivande!

områden.!Ett!neighborhood! ska!vara!ett!område!bestående!av!bostäder,!arbetsplatser,!handel!och!

offentliga! platser.! Stadsdelen! ska! ha! platser! som! välkomnar! och! skapar! mötesplatser! för!

allmänheten.! Det! offentliga! rummet! ska! utformas! på! ett! sätt! som! är! anpassat! till! fotgängare.! Att!

stadsdelen!ska!ha!tydliga!områdesgränser!och!ett!center!anses!viktigt!liksom!även!ett!stadsmönster!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7
! US! Environmental! Protection! Agency! tillsammans! med! flera! ideella! och! offentliga! organisationer! bildade!

Smart! Growth! Network! (SGN).! Nätverket! vill! stimulera! ekonomin,! skydda! miljön! och! förbättra! samhällets!

vitalitet!genom!att!blandad!markanvändningoch!skapa!gåvänliga!stadsrum!(Smart!Growth!Network!2012).!! 

!
8
! Congress! for! New!Urbanism! är! en! ledande! organisationen! i! USA! som! vill! främja! gåvänlighet! och! blandad!

markanvändning!grannskap!utveckling,!hållbara!samhällen!och!hälsosammare!levnadsvillkor!(The!Congress!of!

New!Urbanism!2012).!!
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med!små!kvarter!och!många!korsningar.!Ytterligare!ska!byggnader!och!gator!ha!en!”mänsklig!skala”!

och! det! offentliga! rummet! ska! ha! breda! trottoarer,! entréer! för! handel! samt! gatumöbler! och! träd!

(USGBC!2009a).!!

Värderingssystemet!är!uppdelat!i!fem!olika!kategorier!(USGBC!2009a):!!

• Smart!Plats!och!Sammankoppling!(Smart!Location!and!Linkage)!!

• Stadsdelsmönster!och!Design!(Neighborhood!Pattern!and!Design)!

• Grön!Infrastruktur!och!Byggnader!(Green!Infrastructure!and!Buildings)!

• Innovation!och!Designprocess!(Innovation!and!Design!Process)!

• Poäng!för!Regional!Prioritet!(Regional!Priority!Credit)!

Samtliga!kategorier!med!respektive!kriterier!finns!redovisade!i!Bilaga2.!

3.4.4.!Poängssättning!
LEED0NDs0poängsystem!är!baserat!på!områdets! förväntade!miljöpåverkan!och!även!dess!effekt!på!

människor!utifrån!sociala!aspekter!samt!folkhälsan!(USGBC!2009a).!För!att!ett!område!ska!kunna!bli!

certifierat!behöver!det!dels!uppfylla!alla!systemets!givna!grundförutsättningskriterier!och!dels!uppnå!

ett! visst! antal! poäng.! Om! området! ska! kunna! klassas! med! ett! högre! än! en! minimumR

standardcertfiering! på! LEEDRskalan! krävs! ett! högre! antal! poäng.! Standardcertifieringen! kräver! att!

området! förutom! att! uppnå! de! samtliga! grundförutsättningarna! även! uppnår! 40R49! poäng! för!

Certification.! 50R59! poäng! motsvarar! nivån! Silver,! 60R79! poäng! ger! betyget!Gold! och! den! högsta!
nivån!som!går!att!nå!är!Platinum,! som!kräver!80!poäng!eller!mer.!De!olika!kriterierna!kan!ge!olika!

antal!poäng.!Vissa!kriterier!ger!ett!fåtal!poäng!andra!kan!ge!ett!maximalt!poängantal!på!upp!emot!10!

poäng!(USGBC!2009a).!!

Tabell!3.2!Certifieringsbetyg!utifrån!poängantal!!

$

$

$

$

$

!!!

!

3.4.5.!Användning!!
Enligt!USGBC,!kan!LEED!Neighborhood!Development!användas!som!ett!tolkningsverktyg!för!policies,!

byggnadsregler,! planer! och! andra! reglerande! dokument,! vilket! kan! anses! vara! fördelaktigt! för! att!

uppnå!hållbara!områden.!USGBC!framhåller!även!att!då!LEED!Neighborhood!Development!används!

som!ett!tolkningsverktyg!kan!systemet!även!användas!för!att! identifiera!hinder!vid!genomförandet!

av!hållbara!initiativ!(USGBC!2009a).!

LEED!poängsättning!

40R49!poäng!R!Certification!

50R59!poäng!R!Silver!

60R79!poängR!Gold!

80!poäng!R!Platinum!
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Den! rekommenderade! storleken! på! ett! område! som! ska! certifieras! i! enlighet! med! LEED! N.D.!

omfattar!två!beboliga!byggander!upp!till!en!area!på!1,295!km2.!USGBC!menar!att!genom!att!värdera!

områdets! koppling! med! andra! områden,! dess! gåvänlighet! samt! dess! integration! med! historiska!

byggnader!och!historiska!karaktärsdrag!bidrar!LEED!Neighborhood!till!att!skapa! levande!stadsdelar!

på!tidigare!industrimark!(USGBC!2009a).!!

3.4.6.!Certifieringsprocess!och!avgift!
Certifieringsprocessen!är!uppdelad! i! tre!steg.!Beroende!på!var! i!beslutsprocessen!projektet!som!är!

aktuellt! för! certifiering! är,! kan! certifieringsprocessen! påbörjas! utifrån! olika! steg.! Det! första! steget!

kallas!för!Villkorligt0godkännande0av0en0LEED0Neighborhoodplan.0Detta!steg!är!valbart!att!genomföra!

då!något!av!följande!alternativ!kan!uppfyllas!(USGBC!2009a):!!

a) Innan!någon!tillståndsprocess!för!markanvändning!har!påbörjats.!

b) Då! mindre! än! 50! %! av! projektets! totala! nya! och/eller! renoverade! yta! har! lagligt! gällande!

markanvändningstillstånd! innefattande! föreslagna!byggnaders! användning,! enligt!det! lokala!

bestämmandeorganet.!!

Steg! två! kallas! för! Förcertifieringsplan0 för0 LEED0 Neighborhood0 (USGBC! 2009a).! Detta! steg! måste!

genomföras! inom!sex!år! från!det!att!steg!ett!har!avslutats! (USGBC!201f).! I!detta!steg! ingår!det!att!

delge! de! eventuella! förändringar! i! projektet! som! påverkar! förutsättningar! eller! kriterier! för!

projektet.!Om!en!certifieringsplan!är!genomförd!på!ett!godkänt!sätt!kommer!projektet!att!tilldelas!

ett!certifikat!som!påvisar!att!planen!har!uppnått!en!förcertifiering.!Steg!två!kan!påbörjas!då!(USGBC!

2009a):!

a) Tillstånd! av! behöriga! myndigheter! givits! för! 100! %! av! projektets! totala! nya! och/eller!

renoverade!yta.!

b) Då!maximalt!75!%!av!projektet!är!under!uppbyggnad!eller!är!färdigställt.!

Då! mer! än! 75! %! av! projektet! är! under! uppbyggnad! eller! är! färdigställt! ska! Steg! tre! i!

certifieringsprocessen!påbörjas.!Steg!tre!måste!påbörjas!inom!tio!år!efter!det!att!steg!två!är!avslutat!

(USGBC!2011f).! ! Detta! tredje! och! sista! steg! kallas! för!Certifierat0 LEED0Neighborhood0Development0
område.!0Steg!tre!kan!påbörjas!då!följande!har!uppnåtts!(USGBC!2009a):!

!

• Dokumentation! som! stärker! att! projektet! uppnår! de! förutsättningar! som! krävs! för!

certifiering!samt!de!poängkriterier!som!projektet!ämnar!uppnå!kan!överlämnas.!
• Intyg! på! nyttjanderätt! för! byggnaderna! och! godkännande! av! beslutande! myndigheter! på!

projektets!infrastruktur.!!
!
Färdigställda! projekt,! som! uppnått! grundkraven! och! de! tänkte! poänggrundande! kriterierna! kan!

ansöka!om!ett!officiellt!LEED!ND!certifieringsbevis!(USGBC!2012).!!!

!

USGBC!tar!ut!en!avgift! för!att!certifiera!ett!område!enligt!LEED!ND.!Avgiften!varierar! från!$!30250!

upp!till!$!140250!beroende!på!storleken!på!området!(USGBC!2011e).!

3.4.7.!Certifierade!LEEDPprojekt!
År!2009!var!29!000!byggnadsprojekt!LEEDRcertifierade!med!en!spridning!på!ungefär!hundra! länder!

(SGBC! 2012d).! I! Sverige! finns! idag! 17! certifierade! projekt! på! byggnadsnivå! av! typen!Core0&0 Shell,!
Existing0Buildings:0Operations0&0Maintenance!och!New0Construction.!I!världen!finns!det!101!stycken!
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certifierade! projekt! på! stadsdelsnivå! enligt! LEED0 Neighborhood0 Development0 1.00 Pilots.! Av! dessa!
projekt!på!stadsdelsnivå!finns!83!projekt!i!USA,!12!i!Kanada,!6!i!Kina.!Det!finns!inga!certifierade!LEED!

ND!projekt!certifierade!i!Sverige,!ej!heller!i!Europa!(USGBC!2011c).!!

3.4.8.!Sverigeanpassning!av!LEED!
Det!finns!inte!någon!svensk!anpassning!av!certifieringssystemen!inom!LEED.!Certifiering!av!svenska!

objekt!sker!utifrån!amerikanska!standarder!och!genom!U.S.!Green!Building!Council.!De!få!länder!som!

har! en! egen! individuellt! anpassning! av! systemen! inom! LEED! är! Kanada,! Kuba! och! Indien! (SGBC!

2012d).!!Rivera!(2009)!menar!att!eftersom!LEED!certifieringssystem!är!anpassad!efter!en!amerikansk!

kontext! kan! LEEDs! obligatoriska! förkrav! för! certifiering! bli! mer! komplexa! att! uppnå! för! projekt!

utanför!USA.!!!
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3.5! Jämförelse! mellan! BREEAM! Communities! och! LEED! Neighborhood!
Development!
!

Detta! avsnitt! kommer! BREEAM! Communities! och! LEED! ND! jämföras! och! dess! likheter! respektive!

olikheter!kommer!redogöras!för.!!

Tabell!3.3!!Jämförelse!av!BREEAM!Communities!och!LEED!ND!

! BREEAM!Communities! LEED!Neighborhood!Development!
Kategorier) !

• Klimat!och!Energi!(Climate!and!

Energy)!

• Samhälle!(Community)!

• Ekologi!och!Biologisk!Mångfald!

(Ecology!and!Biodiversity)!

• Transport!(Transportation)!

• Resurser!(Resources)!

• Företagande!(Business)!

• Byggander!(Buildings)!

!

!

• Smart!Plats!och!Sammankoppling!
(Smart!Location!and!Linkage)!

• Stadsdelsmönster!och!Design!
(Neighborhood!Pattern!and!

Design)!

• Grön!Infrastruktur!och!Byggnader!

(Green!Infrastructure!and!

Buildings)!

• Valbar:!Innovation!och!
Designprocess!(Innovation!and!

Design!Process)!!

• Valbar0i0USA:!Regional!Prioritet!
(Regional!Priority)!

!

Kriterier) !

• 9!kategorier!med!olika!antal!

kriterier!

• Totalt!62!kriterier!!

• 23/62!kriterier!är!obligatoriska!!!!

• Varje!kriterium!ger!1R3!poäng!

!

!

• 5!kategorier!med!olika!antal!

kriterier!!

• Totalt!53!kriterier!!

• 12/47!kriterier!är!obligatoriska!

• Varje!kriterium!ger!1R10!poäng!

och!det!finns!även!ytterligare!10!

bonuspoäng!att!få!från!de!

valbara!kategorierna.!

!

Koppling)till)
geografisk)region)

!

Kan!användas!över!hela!världen!genom!

kompletterande!värderingsmetoder.!!

!

!

Är!starkt!kopplad!till!en!amerikansk!

kontext.!!

Projektomfattning) !

• Bör!involvera!tio!och!upp!emot!

5999!enheter.!

!

• Alla!byggnader!inom!en!BREEAM!

certifierad!stadsdel!ska!vara!

certifierade!enligt!BREEAM.!

!

!

!

• Projektet!ska!omfatta!en!storlek!

av!minst!två!byggnader!upp!till!

1,295!km².!

!

• Minst!en!byggnad!på!området!

bör!vara!certifierat!i!enlighet!med!

ett!systemverktyg!tillhörande!

LEED.!

!
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!(källa:!Haapio!2011;!Hallplatsen!2011;!BRE!Global!2008;!USGBC!&!LEEDRND!2011)!

3.5.1.!Likheter!
Båda! systemen!är! från!utformade! för!en!viss! specifik! region.!Båda! systemen!har!obligatoriska!och!

valbara!kriterier.! ! !De!har!också! restriktioner!på!omfattning!av!projekt!samt!krav!på!certifiering!av!

byggnader!inom!området.!!(BRE!Global!2008;!USGBC!2009a).!!

!

Certifiering!på!stadsdelsnivå!kan!både!ske!genom!BREEAM!och!LEED.!Det!innebär!att!båda!systemen!

omfattar!aspekter!utöver!de!som!omfattas!av!certifiering!på!byggnadsnivå.!Exempel!på!aspekter!som!

tas!upp! i!manualerna!på!stadsdelsnivå!men!som!inte!berörs!på!byggnadsnivå!är!stadsdelsmönster,!

koppling! till! omgivande! områden,! sysselsättning! och! företagande! i! området.! Båda! systemen! har!

obligatoriska! kriterier! och! valbara! kriterier! indelade! i! olika! kategorier! (BRE! Global! 2008;! USGBC!

2009a).#

!

3.5.2.!Olikheter!
Båda!stadsdelscertifieringssystemen!kräver!att!ett!visst!antal!av!byggnaderna!på!området! ska!vara!

certifierade! enligt! BREEAM! respektive! LEED.! SGBC! uppger! att! en! LEED! byggnad! klassad! till! den!

högsta!nivån!Platinum!motsvarar!nivåerna!av!den!mellersta!klassningen!Very0Good! enligt!BREEAM!

(SGBC!2012e).!Detta!visar!på!att!kraven!för!att!klassas!enligt!högsta!nivån!av!BREEAM!är!högre!än!

kraven!för!högst!klassningen!enligt!LEED.!!

Ytterligare!har!de!två!systemen!har!delat!upp!certifieringskriterierna!under!olika!kategorier.!BREEAM!

Communities!har!62!olika!kriterier!uppdelade!i!varierat!antal!över!sju!olika!kategorier.!23!av!dessa!62!

kriterier!är!obligatoriska!för!att!uppnå!en!certifiering.!!Varje!kriterium!kan!ge!1R3!poäng,!beroende!på!

hur!väl!det!uppfylls.!Det!totala!antalet!poäng!ger!projektet!dess!slutgiltiga!betyg.!LEED!N.D.!däremot!

har! 53! kriterier! uppdelade! på! fem! kategorier,! varav! två! av! dessa! kategorier! är! valbara
9
.! Varje!

kriterium!kräver!olika!antal!poäng!för!att!uppfyllas!och!kan!ge!ett!poängantal!på!1R10!poäng.!Totalt!

kan!projektet!uppnå!100!baspoäng,!men!genom!att!uppfylla!de!valbara!kategoriernas!kriterier!kan!

projektet!få!ytterligare!10!poäng.!Systemens!koppling!till!geografisk!region!skiljer!dem!emellan.!LEED!

ND! har! en! stark! koppling! till! amerikanska! förhållanden,! vilket! även! visas! genom! att! en
10
! av!

kategorierna!endast!kan!användas!för!projekt!lokaliserade!i!USA.!BREEAM!Communities!kan!däremot!

användas! globalt,! genom! en! projektspecifik! version! av! BREEAM! Communities! (BRE! Global! 2008;!

USGBC!2009a).!!!

Ett! projekt! som! ska! certifieras! enligt! BREEAM! Communities! bör! omfatta! minst! tio! enheter! och!

maximalt! 5999! enheter,! där! samtliga! byggnader! ska! vara! certifierade! enligt! BREEAM.! LEED! N.D,!

däremot! anger! att! minst! en! byggnad! inom! stadsdelen! ska! vara! certifierad! och! stadsdelen! bör!

omfatta!minst!två!byggnader!uppemot!en!area!av!1,295!km
2
.!Systemen!begränsar!därigenom!projekt!

på!olika!sätt:!BREEAM!Communities!har!begränsning!efter!antal!enheter!och!LEED!ND!enligt!viss!area!

(BRE!Global!2008;!USGBC!2009a).!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9
!De!valbara!kategorierna!är!Innovation0och0Design0process!samt!Regional0Prioritet.!

10
!Kategorin!Regional0Prioritet.!
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3.5.3.!Värdesättning!av!olika!aspekter!enligt!certifieringssystemen!
De! två! systemen! värderar! och! poängsätter! olika! kvaliteter! på! skilda! vis.! Nedan! visas! i! tabell! hur!

systemen!distribuerar!antal!kriterier!utefter!aspekterna!Infrastruktur,0Läge,0Transport,0Resurser!och!
Energi,!Ekologi,0Företagande,0ekonomi0och0sysselsättning!samt!Välbefinnande.0Dessutom!anges!hur!

stor!procentandel!av!kriterierna!i!manualerna!som!var!och!en!av!dessa!aspekter!har!(Haapio!2011):!

Tabell!3.4!BREEAM!Communities!och!LEED!NDs!kriterier!uppdelade!utifrån!olika!aspekter!!

!
BREEAM!C.! ! LEED!N.D.!

!!

Infrastruktur! ! ! ! ! (24!%)! ! ! !(32!%)!

Läge! ! ! ! ! ! (14!%)! ! ! (9!%)!

Transport! ! ! ! ! (22!%)! ! ! (15!%)!

Resurser!och!energi! ! ! ! !(14!%)! ! ! (15!%)!

Ekologi! ! ! ! ! ! (18!%)! ! ! (26!%)!

Företagande,!ekonomi!och!sysselsättning! (10!%)! ! ! (2!%)!

Välbefinnande! ! ! ! ! (0!%)! ! ! (0!%)!

Totalt! ! ! ! ! ! (100!%)!! ! (100!%)!

!

Infrastruktur0 (24! %),! Transport! (22! %)! och! Ekologi! (18! %)! är! de! aspekter! som! inom! BREEAM!

Communities!har! flest!kriterier.!Efter!dessa!aspekter! finns! flest!kriterier! inom!aspekterna!Läge! (14!
%),! Resurser0 och0 energi! (14! %).! Minst! kriterier! finns! inom! aspekten! Företagande,0 ekonomi0 och0
sysselsättning0 (10! %).! Frågeställningar! under! kategorin! Välbefinnande! har! andelen! 0! %,! vilket!
innebär!att! inom!denna!aspekt! finns! inga!kriterier!att!uppfylla.!LEED!Neighborhood!Development! i!

likhet!med!BREEAM!Communities!har!flest!kriterier!inom!aspekterna!Infrastruktur!(32!%)!och!Ekologi!
(26!%).! Efter! dessa! kategorier,! som! har! de! flesta! kriterierna,! kommer! aspekten! Transport! (15!%),!
Resurser0 och0 energi0 (15! %)! och! Läge! (9! %).! Den! aspekt! som! representeras! av! det! lägsta! antalet!

kriterier!är!Företagande,0ekonomi0och0sysselsättning! (2!%).! I! likhet!med!BREEAM!Communities!har!

inte!LEED!N.D.!några!kriterier!som!berör!Välbefinnande0(0!%).!!

!

BREEAM!Communities!och!LEED!ND!olika!antal!kriterier!för!olika!aspekter.!BREEAM!Communities!har!

flest!kriterier!som!värderar!frågeställningar!inom!infrastruktur,0transport!och!ekologi!högst!och!LEED!
ND!har!flest!kriterier!som!värderar!frågor!rörande0 infrastruktur0och!ekologi!högst.!Den!aspekt!som!

hade!flest!kriterier! inom!LEED!ND!hade!även!procentuellt!sett!mer!andel!kriterier! i! jämförelse!med!

BREEAM! Communities.! ! BREEAM! Communities! och! LEED! ND! hade! lägst! antal! kriterier! inom!

företagande,0 ekonomi0 och0 sysselsättning,! dock! hade! LEED! ND! ett! ännu! lägre! antal! kriterier! inom!

denna!aspekt!jämfört!med!BREEAM!Communities.!De!två!systemen!fokuserar!alltså!inte!lika!mycket!
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på!samma!aspekter!och!därmed!kommer!en!certifiering!av!en!stadsdel!bli!bedömda!utifrån!två!olika!

sätt!att!se!på!hållbarhet.!!

!

3.5.4.!BREEAM!Communities!och!LEED!NDs!möjlighet!certifiera!svenska!områden!
De!två!systemen!skiljer!sig!från!varandra!genom!deras!kopplingar!till!geografisk!region.!LEED!ND!är!

starkt!kopplad!till!en!amerikansk!kontext!och!refererar!till!amerikanska!standarder,!vilka!måste!följas!

oavsett!var!området!som!certifieras!är!lokaliserat!(Rivera!2009).!Exempel!på!amerikanska!standarder!

som!LEED!ND! refererar! till! är!ASHRAE0Standard!och!EPA0National0priorites0 list.! LEED!ND!har! ingen!
svensk!anpassning!och!enligt!Swedish!Green!Building!Council!är!en!sådan!anpassning!inte!planerad!

(Wånggren!2012).!Certifiering!av!svenska!områden!sker!därför!efter!den!manual!som!är!kopplad!till!

en!amerikansk!kontext!och!enligt!amerikanska!standarder!och!policys.!Genom!BREEAM!Communities!

däremot! finns! möjlighet! att! certifiera! enligt! BREEAM0 Bespoke,! som! är! en! skräddarsydd! BREEAM!

CommunitiesRmanual!anpassad!efter!de! förhållanden!som!området!är!placerat! i.!Dessutom!pågår! i!

dagsläget!arbete!med!att!utarbeta!en!svensk!version!av!BREEAM!Communities!som!är!anpassad!för!

svenska!förhållanden.!!

BREEAM! är! anpassat! för! att! användas! under! andra! än! brittiska! förutsättningar! genom! den!

skräddarsydda!versionen!Bespoke!och!en!svensk!version!av!BREEAM!Communities!kommer!lanseras!

under!2012.!Detta!medför!att!BREEAM!Communities!är!mer!anpassat!till!en!svensk!kontext!än!vad!

LEED!ND!är.!!!

!

!

! !
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4.! FALLSTUDIE:! hållbarhetscertifiering! av! Femte! stadsdelen!
inom!Arlandastad!!

!

4.1!Beskrivning!av!fallstudieområdet!Femte!stadsdelen!inom!Arlandastad!!
!

Fallstudieområdet! ligger! i! Stockholmsregionen,! mellan! Stockholm! och! Uppsala! och! inom!

Arlandaområdet,! bestående! av! Arlanda! flygplats! samt! Arlanda! stad.! Arlandaområdet! består! av!

Arlanda! flygplats! och! Arlandastad.! Arlanda! flygplats! är! den! största! knutpunkten! för! inrikesR! och!

utrikesflyg! i! Sverige! med! ca! 17! miljoner! flygpassagerare! och! är! även! den! största! internationella!

flygplatsen! i!Norden.! Företagsområdet!Arlandastad! ligger!mellan!Arlanda! flygplats!och!Märsta!och!

har! ungefär! 350! företag! och! 3! 700! sysselsatta! (Sigtuna! kommun! 2006).! Dokumenterat! i!

Arlandaområdets!fördjupade!översiktsplan!är!visionen!för!området!att!utveckla!och!stärka!områdets!

position! av! att! vara! centrum! för! företagande! och! kommunikation! med! fokus! på! högteknologiska!

företag.!Fallstudieområdet!kallat!Femte0stadsdelen!finns!inom!området!med!fördjupad!översiktsplan,!

kallad! FÖP0 Arlandaområdet! och! är! i! utställningsfasen! av! detaljplaneprocessen! Fallstudieområdet!

Femte!stadsdelen!ligger!inom!utvecklingsområdet!Utvecklingsområde0F!(Sigtuna!kommun!2006).!

!!

Figur!4.1!Arlandaområdets!placering!i!regionen!(källa:!Sigtuna!Kommun!2006)!
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Fördjupad!Översiktsplan!för!Arlandaområdet!

!

Figur! 4.2! Femte! stadsdelens! och! Utvecklingsområde! Fs! placering! inom! den! Fördjupade! Översiktsplanen! inom!
Arlandastad!(omarbetad!bild!från!källa:!Sigtuna!kommun!2006)!

Fallstudieområdet! ägs! av! Arlanda! Holding! som! även! äger! vad! FÖP! Arlanda! namngett! Område! F.!

Område! F,! även! utpekat! som! utvecklingsområde,! ligger! öster! om! E4:an! (Sigtuna! kommun! 2006).!

Fallstudieområdet!omfattar!områdena!kallade!F59!och!F60!(Sigtuna!Kommun!2012).!!!

! !
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Utvecklingsområde!F!

!

Figur!4.3!Utvecklingsområde!F!(källa:!Sigtuna!Kommun!2006)!

Utvecklingsområde! F! är! dominerat! av! obebyggd! mark! med! skog,! dock! innehar! området! idag! en!

långtidsparkering!samt!en!tågserviceanläggning.!På!områdets!södra!del! finns! fastlagda!detaljplaner!

med!verksamheter!av!typen!handel,!kontor!och!industri.!!Största!delen!av!området!är!inte!kopplat!till!

kommunalt!vattenRoch!avlopp.!Området!ligger!i!anslutning!till!motorväg!E4!samt!vägen!E.65!mellan!

E4! och! Arlanda! flygplats! samt! järnväg.! ! Området! är! utsatt! för! buller! från! flyg,! järnväg! och! övriga!

vägar.!Farligt!gods!transporteras!även!i!anslutning!till!detta!område!(Sigtuna!kommun!2006).!!

4.1.1!Restriktion!av!bostadsbyggande!inom!FÖP!Arlandastad!
För! att! säkerhetsställa! flygplatsens! framtida! utveckling! finns! bestämmelser! kring! användandet! av!

kringliggande!mark!till!Arlanda!flygplats.!Mark!som!ligger!inom!17!km!från!flygplatsens!banändar!ska!

skyddas!och!likaså!mark!som!av!flygplatsen!har!en!viss!flygbullernivå.!Detta!innebär!att!det!inte!får!

ske!någon!nybebyggelse!av!bostäder!inom!FÖP!Arlandaområdet!(Sigtuna!kommun!2006)!

4.1.2.!Detaljplan!för!Femte!stadsdelen!inom!Arlandastad!!
Detaljplaneområdet,!som!är!fallstudieområdet,!omfattar!54!ha!och!gäller!stor!del!av!Norslunda!50:1!

och!storkvarteren!F59!och!F60!tillhörande!Utvecklingsområde!F.!Detaljplanen!syftar!till!att!omfatta!

följande! verksamheter:! kontor,! handel,! träningsbanor! för! fordon,! logistik,! hotell,! småindustri,!

lagerverksamhet,!upplag!och!parkering.!Detaljplansområdet!ligger!i!närheten!av!både!E4!och!Arlanda!

flygplats! och! anses! därför! vara! ett! område!med! lämplighet! för! de! ovan! nämnda! verksamheterna.!

Området!är!planerat!med!hänsyn!till!framtida!infrastruktur!såsom!kollektivtrafik,!huvudgata!samt!de!

kraftledningar!av! riksintresse! som!går! igenom!området.!Detaljplanen! tillåter! inte!bostäder! som!en!

komponent! inom!detaljplanens!område,! vilket! innebär! att! området! inte! får! omfatta!byggnader! av!

typen!bostäder!(Sigtuna!Kommun!2012).!!

!

Detaljplaneområdet!består!av!obebyggd!skogsmark.!Området!är! inte! tidigare!planlagt,! förutom!ett!

mindre!parti! i!södra!delen!av!området,!där!nu!ändrad!vägdragning!är!föreslagen!i!denna!detaljplan!
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för! Femte! stadsdelen.! Området! angränsar! till! Arlandabanan! i! öst,! planlagd! mark! kallat! Fjärde!

stadsdelen!i!syd,!E4/65!i!väst!och!i!norr!skogsmark!som!i!framtiden!är!tänkt!att!bli!en!Sjätte!stadsdel.!

Detaljplanen! är! bedömd! att! ske! genom! normalt! planförfarande
11
! (Sigtuna! Kommun! 2012).!

Detaljplaneförslaget!är!under!processen!av!antagande!och!utställning!av!detaljplanen!genomfördes!

under!2009!(Sigtuna!kommun!2012b).!!

!

Figur!4.4!Illustrationsplan!för!Femte!stadsdelen!(Sigtuna!kommun!2012d).!!

En! behovsbedömning! av! projektets! miljöpåverkan! inom! detaljplaneområdet! har! utförts! i! samråd!

med!berörda!kommunala! förvaltningar.!Denna!bedömning!visar!på!att!området!har! få!existerande!

värden!som!skulle!kunna!påverkas!på!ett!negativt!sätt!på!grund!av!den!föreslagna!användningen!av!

marken.!Detta!på!grund!av!den!geografiska!lokalisering!som!medför!att!platsen!idag!är!stört!av!buller!

och! omgivet! av! både! järnväg! och! trafikled.! Bedömningen! visar! även! på! att! en! formell!

miljöbedömning,!inklusive!en!miljökonsekvensbeskrivning,!inte!behöver!genomföras!då!detaljplanen!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11
!Vid!normalt!planförfarande!är!de!skeden!som! ingår! i!planprocessen!mer!omfattande! i! jämförelse!med!ett!

enkelt! planförfarande.! Det! är! kommunen! som! avgör! vilket! planförfarande! som! ska! användas! utifrån! de!

förutsättningar!som!finns!angivna!i!planR!och!bygglagen!(Boverket!2012b).!
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inte!bedöms!bidra! till!en!”betydande!miljöpåverkan”! i!enlighet!med!Miljöbalken! (Sigtuna!Kommun!

2012,!s.2).!!

!

4.2!Bedömning!av!möjlighet!till!att!uppnå!kriterier!i!fallstudieområdet!!
Följande! dokument! har! legat! till! grund! för! bedömning! hur! fallstudieområdet! uppfyller!

certifieringsystemens!kriterier:!handlingar!tillhörande!detaljplaneförslag!för!Femte!stadsdelen!inom!

Arlandastad,! fördjupad! översiktsplan! för! Arlandastad,! HCSRrapport! med! förslag! på! BREEAM!

Communities! anpassning! till! svensk! kontext,!GoogleRkartor! samt!dokument! från! Sigtuna! kommuns!

hemsida!såsom!exempelvis!karta!över!cykelbanekarta.!!

4.2.1!BREEAM!Communities!
Vid! certifiering! av! projekt! på! stadsdelsnivå! utanför! Storbritannien!måste! området! godkännas! som!

pilotprojekt!alternativt!kan!en!skräddarsydd!version!för!ett!unikt!projekt!användas,!kallad!BREEAM0
Communities0 Bespoke0 (BRE! Global! 2012g).! ! Projekt! som! inte! omfattar! bostäder! kan! använda!

manualen!BREEAM!Communities!Bespoke,!efter!konformation!av!BRE!Global!(BRE!Global!2008).!Då!

en! skräddarsydd! version! av! BREEAM!Communities! inte! finns! för! området! Femte! Stadsdelen! inom!

Arlandastad!har!manualen!BREEAM!Communities,!som!är!anpassad!till!brittiska!förhållanden!använts!

i!denna!undersökning.!!!

Fallstudieområdets! rimlighet! att! uppnå! manualens! kriterier! har! genomförts! med! användning! av!

huvudmanualen,! utan! att! vara! licensierad! bedömare! enligt! BREEAM.! I! och! med! detta! görs!

bedömningen!utifrån!perspektivet!av!att!vara!en!icke!licensierad!bedömare!av!BREEAM.!I!manualen!

för! BREEAM! finns! kategoriernas! syfte! förklarat.! Liknande! förklaring! på! syftet! med! varje! kategori!

återfinns!inte!i!LEED!NDs!manual.!Båda!systemen!har!dock!syftesförklaringar!för!de!obligatoriska!och!

valfria!kriterierna/frågeställningarna.!Att!BREEAM!har!en!syftesförklaring!av!kategorierna!gör!att!det!

blir! tydligare! vad! BREEAM! Communities! vill! uppnå! med! varje! kategori.! Projektet! HCS! har! i!

projektfasen!Steg!1!givit!rekommendationer!för!hur!BREEAM!for!Communities!kriterier!skulle!kunna!

anpassas! till! svenska! förhållanden.! Rapporten! från! HCS! har! i! denna! undersökning,! genom! sina!

rekommendationer! till! svensk! anpassning,! givit! viss! vägledning! för! hur! frågeställningarna! i! den!

brittiska!versionen!korrelerar!med!svenska!förhållanden!och!därmed!för!fallstudieområdet.!!!

!

I!manualen! sätts! en!gräns! för!hur!omfattande!projekten! får! vara! till!maximum!5999!enheter! (BRE!

Global!2008).!Vad!som!menas!med!enheter!preciseras! inte!och! i! rapporten!HCS!(Hållplatsen!2011)!

likställs!enheter!med!byggnadsnivå,!vilket!inte!heller!preciserar!vad!begreppet!innebär.!Detta!gör!att!

gränsen! för! projektets! omfattning! blir! odefinierad.! Då! Femte! stadsdelen! omfattar! ett! begränsat!

antal! byggnader,! som! rimligtvis! ryms! inom! 5999! enheter! bör! inte! begränsningen! för! ett! projekts!

omfattning! vara! av! avgörande! betydelse! för! certifieringen! av! Femte! stadsdelen,! dock! skulle! en!

tydlighet!i!frågan!vara!klargörande.!

!
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Tabell!4.5!Resultat!av!bedömning!av!BREEAM!Communities!kriterier!i!Femte!stadsdelen.!

BREEAM!Communities! Uppfyllande!av!kriterier!!

Klimat!och!Energi!(33!möjliga!poäng)! JA! NEJ! KAN!EJ!AVGÖRAS!

Obligatoriska0&0poänggrundande0kriterier0(4st)0 0! 0! 4!

Poänggrundande0krav0(70st)0 1! 0! 6!

Totalt! 1! 0! 10!

!!

! !

!!

Resurser!(18!möjliga!poäng)! JA! NEJ! KAN!EJ!AVGÖRAS!

Obligatoriska0&0poänggrundande0kriterier(1st)0 0! 0! 1!

Poänggrundande0kriterier0(50st)0 1! 1! 3!

Totalt! 1! 1! 4!

!!

! !

!!

Platsutformning!(45!möjliga!poäng)! JA! NEJ! KAN!EJ!AVGÖRAS!

Obligatoriska0&0poänggrundande0kriterier(30st)0 1! 2! 0!

Poänggrundande0kriterier0(120st)0 2! 2! 8!

Totalt! 3! 4! 8!

!!

! !

!!

Transport!&!Förflyttning!(42!möjliga!poäng)! JA! NEJ! KAN!EJ!AVGÖRAS!

Obligatoriska0&0poänggrundande0kriterier(20st)0 2! 0! 0!

Poänggrundande0kriterier0(120st)0 3! 2! 7!

Totalt! 5! 2! 7!

!!

! !

!!

Samhälle!(12!möjliga!poäng)! JA! NEJ! KAN!EJ!AVGÖRAS!

Obligatoriska0&0poänggrundande0kriterier0(2st)0 1! 0! 1!

Poänggrundande0kriterier0(20st)0 0! 0! 2!

Totalt! 1! 0! 3!
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!!

! !

!!

Ekologi!och!Biologisk!Mångfald!(12!möjliga!poäng)! JA! NEJ! KAN!EJ!AVGÖRAS!

Obligatoriska0&0poänggrundande0kriterier0(10st)0 1! 0! 0!

Poänggrundande0kriterier0(30st)0 1! 0! 2!

Totalt! 2! 0! 2!

!!

! !

!!

Företagande!och!Ekonomi!(15!möjliga!poäng)! JA! NEJ! KAN!EJ!AVGÖRAS!

Obligatoriska0&0poänggrundande0kriterier0(00st)0 0! 0! 0!

Poänggrundande0kriterier0(50st)0 1! 0! 4!

Totalt! 2! 0! 4!

!!

! !

!!

Byggnader!(9!möjliga!poäng)! JA! NEJ! KAN!EJ!AVGÖRAS!

Obligatoriska0&0poänggrundande0kriterier0(20st)0 0! 1! 1!

Poänggrundande0kriterier0(10st)0 0! 0! 1!

Totalt! 0! 1! 2!

!!

! !

!!

Innovation!(10!möjliga!poäng)! JA! NEJ! KAN!EJ!AVGÖRAS!

Poänggrundande0kriterier0(100st)0 0! 0! 10!

Totalt! 0! 0! 10!

!! JA! NEJ! KAN!EJ!AVGÖRAS!

totalt:!Obligatoriska0&0poänggrundande0kriterier0(150st)! 5! 3! 7!

totalt:!Poänggrundande0kriterier! 9! 5! 43!

TOTALT! 15! 8! 50!

!

*!Kan!ej!avgöras!utifrån!tillgängliga!dokument!och!utredningar.!

!

!
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Motivering!till!var!och!ett!av!de!kriterier!som!uppfylldes!respektive!inte!uppfylldes!i!området!Femte!

stadsdelen!redogörs!i!Bilaga03!respektive!Bilaga04.!Vad!som!efterfrågas!för!de!olika!kategorierna!och!

som!ej!kunnat!avgöras!är!som!följer!redovisas!i!Bilaga05,!där!även!efterfrågade!krav!för!varje!kriterier!
redogörs.!Vissa!kriterier!har!inte!kunnat!avgöras!ifall!de!uppfylls!eller!inte!uppfylls!i!området!Femte!

stadsdelen.! Detta! beror! att! det! som! efterfrågas! inte! ännu! är! fastlagt,! antingen! på! grund! av! att!

projektet!är!i!ett!för!tidigt!skede!eller!att!efterfrågade!utredningar!inte!finns.!Ytterligare!har!kriterier!

inte!kunnat!avgöras!på!grund!av!att!kriterierna!refererar!till!brittiska!standarder!eller!styrdokument!

som! är! svåra! att! avgöra! hur! överensstämmande! de! med! en! svensk! kontext.! Dessutom! hade!

expertkompenens! inom! specifika! området! behövas! för! att! avgöra! huruvida! kriteriet! uppfylls! eller!

inte.!

!

Femte! Stadsdelen! inom!Arlandastad!uppfyllde! totalt! 15! kriterier,! åtta! kriterier! uppfylldes! inte! och!

uppfyllandet!av!de!övriga!50!kriterierna!kunde!inte!avgöras!utifrån!de!beslutsgrundade!dokumenten.!

Av! de! totalt! 73! kriterier! var! 15! kriterier! både! obligatoriska! och! poänggrundande.! Av! dessa! 15!

kriterier!uppfylldes!fem!och!tre!kriterier!uppfylldes!inte.!Huruvida!sju!av!dessa!15!obligatoriska!och!

poänggrundande! krav! blev! uppfyllda! kunde! inte! avgöras.! Av! de! enbart! poänggrundande! kraven!

uppfylls! 11! av! de! totalt! 57,! fem! uppfylls! inte! och! 41! av! de! poänggrundande! kraven! kunde! inte!

avgöras!om!de!uppfylldes!eller!inte.!!

!

Åtta!kriterier!uppfylldes! inte,!varav!tre!av!dessa!kriterier!är!obligatoriska.!Dessa!uppnåddes! inte!av!

Femte! stadsdelen! på! grund! av! att! området! inte! har! bostäder! och! dessutom! byggde! ett! av! dessa!

kriterier!på!brittisk! standard! som! inte!är! kompatibel!med!en! svensk!kontext.!De!övriga!kriterierna!

uppfylldes! inte! på! grund! av! att! området! inte! har! bostäder,! inte! är! tidigare! exploaterat! och! att!

området! inte! är! förorenat.! ! Genomgången! av! BREEAM! Communities! kriterier! genomfördes! enligt!

den!brittiska!manualen,! vilket! innebar!att! Femte! stadsdelen! inte!klarade!alla!de!obligatoriska!krav!

som!krävs! för! att! bli! certifierat.!Då! Femte! stadsdelen! ligger!utanför! Storbritannien!bör! certifiering!

enligt!en! skräddarsydd!Bespoke0BREEAM0Communities!manualen!användas.!Hade! istället!en! sådan!

skräddarsydd! Bespoke! BREEAM! Communities! manual! använts! hade! resultatet! av! uppnådda!

respektive! inte! uppnådda! kriterier! kunnat! se! annorlunda! ut.! ! Detta! innebär! exempelvis! att! det!

obligatoriska! kriteriet!Affordable0 housing,! som! bygger! på! brittisk! standard,! skulle! kunnat! tas! bort!

från! certifieringen!på! samma!sätt! som!det! kriteriet! gjordes! i! certifieringsprocessen!av!det! svenska!

området!Masthusen.! Ett! annat! obligatoriskt! krav! som! inte! Femte! stadsdelen!uppnådde! var! kravet!

BLD10 –0 Domestic,0 som!bygger! på! att! projektet! har! bostäder.! Enligt!manualen! kan! detta! kriterium!

strykts!om!projektet!inte!har!bostäder!(BRE!Global!2008,!s.!478).!Detta!innebär!att!vid!certifiering!av!

Femte!stadsdelen!skulle!detta!kriterium!kunna!frångås.!!

!

De! kriterier! som!uppfylldes! respektive! inte! uppfylldes! samt! inte! kunde! avgöras! redogörs! på! nästa!

sidai!tabell!4.6.!

!

!
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Tabell!4.6!BREEAM!Communities!kriterier!med!markerade!obligatoriska!kriterier.!

BREEAM!Communities!kriterier!
obligatoriska#kriterier#är#blåmarkerade#

Uppfyllda! Inte!uppfyllda! Kunde!inte!avgöras!
CE8!R!Service! RES6!R!Land!Remediation! CE1!R!Flood!Risk!Assessment!(Location)!

RES5!R!Groundwater! PS2!R!Land!Reuse! CE2!R!Surface!Water!Runoff!

PS1!R!Sequential!Approach! PS6!R!Green!Areas! CE3!R!Rainwater!SUDS!

PS4!R!Landscaping! PS7!R!Local!Demographics! CE4!R!Heat!Island!

PS5!R!Design!and!Access! PS8!R!Affordable!Housing! CE5!R!Energy!Efficiency!

PS12!R!Local!Vernacular! TRA4!R!Local!Amenities! CE6!R!Onsite!Renewable(s)!

TRA3!R!Facilities!Public!Transport! BLD1!RDomestic! CE7!R!Future!Renewable(s)!

TRA5!R!Network!

!
CE9!R!Water!Consumption!

TRA9!R!Local!Parking!

!
CE10!R!Design!Weather!Resources!

TRA11!R!Transport!Assessment!

!
CE11!R!Sub/smart!metering!

TRA13!R!Transport!Impacts!

!

RES1!R!Low!Impact!

COM1!R!Inclusive!Design!

!

RES2!R!Locally!Sourced!Materials!

ECO1!R!Ecological!Survey!

!

RES3!R!Road!Construction!

ECO2!R!Biodiversity!Action!Plan!

!

RES4!R!Resource!Efficiency!Waste!Operation!

BUS4!R!New!Business!

!

PS3!R!Building!Reuse!

!

!

PS9!R!Secure!by!Design!

! !

PS10!R!Active!Frontage!

! !

PS11R!Defensible!Spaces!

! !

PS12!–!Local!Vernacular!

! ! PS13!R!Security!Lighting!

! !

PS14!R!Form!of!Development!

! !

PS15!R!Form!of!Development!(Pedestrian!Movement)!

! ! TRA1!R!Location!/Capaciy!

! !

TRA2!R!Availability/!Frequency!

! !

TRA6!R!Facilities!Cycling!

! !

TRA7!R!Car!Clubs!

! !

TRA8!R!Flexible!Parking!

!!

!

TRA10!R!Home!Zones!

!!

!

TRA12!R!Electric!Vehicle!Charing!Points!

!!

!

TRA14!R!Commercial!LGV!Plan!

!!

!

COM2!R!Consultation!

!!

!

COM3!R!Development!User!Guide!

!!

!

COM4!R!Management!and!Operation!

!!

!

ECO3R!Native!Flora!

!!

!

ECO4!R!Wildlife!Corridors!

!!

!

BUS3!R!Employment!

!!

!

BUS!5!R!Investment!

!!

!

BLD2!R!Non!Domestic!

!!

!

BLD3!R!Building!Refurbishment!

!! !! Innovation!Credits!
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Ur!denna!tabell!går!att!utläsa!vilka!kriterier!som!uppfylles!respektive!inte!uppfylldes!samt!de!kriterier!

som! inte! kunde! avgöras! huruvida! de! uppfylldes! av! området! Femte! stadsdelen! i! denna! studie.!

Ytterligare! visar! tabellen! vilka! kriterier! som! var! obligatoriska.! De! obligatoriska! kriterier! som!

uppfylldes! berodde! bland! annat! på! att! en! prövning! av! områdets! miljöpåverkan! har! genomförts! i!

samråd! med! berörda! kommunala! förvaltningar,! att! byggnadernas! gestaltning! ska! ansluta! till!

gestaltningsprinciperna! för! Arlandastad,! att! det! finns! planer! för! parkering! inklusive! riktvärden! för!

antal!parkeringsplatser.!De!obligatoriska!kriterier!som! inte!uppfylldes!berodde!på!att!området! inte!

har!bostäder!och!att!kraven!bygger!på!brittiska!bostadsverktyg!som!inte!är!kompatibla!med!svensk!

lagstiftning.!De!obligatoriska!kriterierna!som!inte!kunde!avgöras!efterfrågade!följande! information:!

byggnadernas!placering,!områdets! förmåga!att!möta!risken!för!ett! femhundraRårs!regn,!energiplan!

för! optimering! av! byggnadernas! energieffektiviserande! mätverktyg,! beslut! om! användning! av!

teknologi! för! mätning! av! energianvändning,! val! av! byggnads! material! vid! byggnation,!

lokalbefolkningens! samrådande! i! projektets! beslutsprocess,! vilken! BREEAMRvärdering! befintliga!

byggander! i! området! kommer! få! samt! till! vilken! perfektion! kriterierna! ställa! enligt! BRE! kommer!

utföras.!!

! !
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4.2.2!LEED!Neighborhood!Development!
!Tabell!4.7!Resultat!av!bedömning!av!LEED!NDs!kriterier!i!Femte!stadsdelen.!!

LEED!Neighborhood!Development! Uppfyllande!av!kriterier!!
!!

! !

!!

Smart!Plats!och!Sammankoppling!(27!möjliga!poäng)! JA! NEJ! KAN!EJ!AVGÖRAS*!
Obligatoriska0kriterier0(50st)0 1! 0! 4!

poänggrundande0kriterier0(9st)0 0! 3! 6!

Totalt! 1! 3! 10!

!!

! !

!!

Stadsdelsmönster!och!Design!(44!möjliga!poäng)! JA! NEJ! KAN!EJ!AVGÖRAS*!
Obligatoriska0kriterier0(30st)0 0! 1! 2!

Poänggrundande0kriterier0(150st)0 0! 5! 10!

Totalt! 0! 6! 12!

!!

! !

!!

Grön!Infrastruktur!och!Byggnader!(29!möjliga!poäng)! JA! NEJ! KAN!EJ!AVGÖRAS*!
Obligatoriska0kriterier0(40st)0 0! 0! 4!

Poänggrundande0kriterier0(17st)0 1! 1! 15!

Totalt! 1! 1! 19!

!!

! !

!!

Innovation!and!Designprocess!(6!möjliga!poäng)! JA! NEJ! KAN!EJ!AVGÖRAS*!
Obligatoriska0kriterier0(00st)0 0! 0! 0!

Poänggrundande0kriterier0(2st)0 0! 0! 2!

Totalt! 0! 0! 2!

!!

! !

!!

Regional!Prioritet!(4!möjliga!poäng)! JA! NEJ! KAN!EJ!AVGÖRAS*!
Obligatoriska0kriterier0(00st)0 0! 0! 0!

Poänggrundande0kriterier0(10st)0 0! 1! 0!

Totalt! 0! 1! 0!

!!

! !

!!

!! JA! NEJ! KAN!EJ!AVGÖRAS*!

totalt:!obligatoriska0kriterier! 1! 1! 10!

totalt:!poänggrundande0kriterier! 1! 10! 33!

TOTALT! 2! 11! 43!

*!Kan!ej!avgöras!utifrån!tillgängliga!dokument!och!utredningar.!

!

Motivering!till!de!kriterier!som!uppfylldes!och!inte!uppfylldes!i!området!Femte!stadsdelen!redogörs!i!

Bilaga0 6! respektive! Bilaga0 7.! Vad! som! efterfrågas! för! de! olika! kategorierna! och! som! ej! kunnat!

avgöras!är!som!följer!redovisas!i!Bilaga8,!där!även!efterfrågade!krav!redogörs.!

Femte! Stadsdelen! inom! Arlandastad! uppfyllde! totalt! 2! kriterier,! 11! kriterier! uppfylldes! inte! och!

uppfyllandet! av! de! övriga! 43! kriterierna! kunde! inte! avgöras! utifrån! det!material! som! används! vid!

genomgången.!Av! dessa! kriterier! var! 12! obligatoriska! och! av! dessa! kriterier! uppfylldes,! respektive!

inte!uppfylldes,!ett!kriterium.!Det!obligatoriska!kravet!uppfylldes! inte!på!grund!av!att!området!och!

dess! omgivande! områden! har! för! få! korsningar.! Tio! av! dessa! 12! obligatoriska! kriterier! kunde! inte!
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avgöras! ifall! de!uppfyller! kraven!eller! inte.!Orsaker! till! att!de!övriga!nio! kriterierna! inte!uppfylldes!

berodde!på!att!området!inte!har!bostäder,!att!området!inte!är!tidigare!exploaterat!och!inte!heller!är!

tidigare! industrimark,!att!det!är!för!få!korsningar! i!och!omkring!området,!att!exploateringsgraden!i!

området!är!för!låg,!att!området!inte!har!historiska!byggnader!samt!att!området!inte!ligger!i!USA.!!

Av!de!enbart!poänggrundande!kriterierna!uppfylls!två!av!de!totalt!44,!tio!uppfylls!inte!och!33!av!de!

poänggrundande!kraven!kunde!inte!avgöras!om!de!uppfylldes!eller!inte.!Genomgången!av!samtliga!

kriterier! resulterade! i! att! området! inte! kan! bli! certifierat! enligt! LEED! ND! på! grund! av! att! det!

obligatoriska!kravet!NPD0Prerequisite03.0Connected0and0Open0Community0 inte!uppfylldes!av!Femte!

stadsdelen.!

Huruvida! bostäder! i! området! är! ett! obligatoriskt! krav! för! certifiering! enligt! LEED! ND! är! inte! helt!

tydligt.! I! inledningen!av! LEED!NDs!manual!beskrivs!den! rekommenderade!minimi! storleken! för!ett!

LEED! ND! som! två! ”habitable! buildings”! (USGBC! 2009a,s.! xiv).!Habitable0 buildings! har! betydelsen!
beboliga! byggnader,! vilket! kan! tolkas! som! att! bostäder! är! en! grundläggande! del! av! ett! LEED! ND.!

Senare!i!manualen!ges!olika!förslag!på!hur!kriteriet!NPD0Credit03:0MixedKUse0neighborhood0Centers0
kan!uppfyllas0för!olika!typer!av!projekt.! !Bland!annat!föreslås!följande!förslag:”For!projects!with!no!
dwellings,!50!%!of!dwelling!units!within!1/4!mile!of!the!project!boundary!must!be!within!a!1/4Rmile!

walk!distance!of! the!number!of! diverse!uses(…)”! (USGBC!2009a,! s.55).! Vidare!under! kriteriet!NPD0
Credit011:0Visitability0and0Universal0Design0kan!följande!utläsas:”For!projects!with!only!nonresidential!
components,! or! residential! components! that! are! not! within! the! scope! of! (…)”,! (USGBC! 2009a,! s.71)”.!
Detta! förslag! uttrycker! därmed! att! ett! LEED!ND! inte! behöver! omfatta! komponenten!bostäder.! De!

ovan! nämnda! uttalandena! visar! på! manualens! tvetydighet! i! bostadsfrågans! signifikans! för! en!

certifiering!enligt!LEED!ND.!Då! inga!av!manualens!obligatoriska!krav!omnämner!att!bostäder!är!ett!

måste,!utan!snarare!ger!förslag!på!hur!området!utan!bostadskomponenter!ka!uppfylla!olika!kriterier,!

tolkas!bostadsfrågan!i!detta!arbete!som!att!bostäder!inte!är!ett!obligatoriskt!krav!för!certifiering.!!

!

! !
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Tabell!4.8!LEED!NDs!kriterier!med!markerade!obligatoriska!kriterier.!!

LEED!Neighborhood!Development!kriterier!
obligatoriska#kriterier#är#blåmarkerade#

Uppfyllda! Inte!uppfyllda! Kunde!inte!avgöras!
!

SLL! Prerequisite! 3:! Wetland! and! Water!

Body!Conservation! SLL!Credit!1:!Preferred!Locations! SLL!Prerequisite!1:!Smart!location!

GIB! Credit! 6:! Historic! Resource!

Preservation!and!Adaptive!Use! SLL!Credit!2:!Brownfields!Development!

SLL!Prerequisite!2:!Imperiled!Species!and!!Ecological!!

Communities!Conservation!

!

SLL!Credit!5:!Housing!and!Jobs!Proximity! SLL!Prerequisite!4:!Agricultural!Land!Conservation!

!

NPD! Prerequisite! 3.! Connected! and!

Open!Community! SLL!Prerequisite!5:!Floodplain!Avoidance!

!

NPD!Credit!2:!Compact!Development!

SLL!Credit!3:!Locations!with!Reused!!

Automobile!Dependence!

!

NPD!Credit!3:!MixedRUse!Neighborhood!Centers! SLL!Credit!4:!Bicycle!network!and!Storage!

!

NPD! Credit! 4:! MixedRIncome! Diverse!

Communities! SLL!Credit!6:!Steep!Slope!Protection!

!

NPD!Credit!6:!Street!Network!

SLL!Credit!7:!Site!Design!for!Habitat!or!

Wetland!and!Water!Body!Conservation!

!

GIB!Credit!5:!Existing!Building!Reuse!

SLL!Credit!8.!Restoration!of!Habitat!or!!

Wetlands!and!Water!Bodies!

!

RPC!Credit!1:!Regional!Priority!

SLL!Credit!9.!LongRTerm!Conservation!Management!!

of!Habitat!or!Wetlands!and!Water!Bodies!

! !

NPD!Prerequisite!1:!Walkable!Streets!

! !

NPD!Prerequisite!2:!Compact!Development!

! !

NPD!Credit!1:!Walkable!Streets!

! !

NPD!Credit!5:!Reduced!Parking!Footprint!

! !

NPD!Credit!7:!Transit!Facilities!

! !

NPD!Credit!8:!Transportation!Demand!!Management!

! !

NPD!Credit!9:!Access!to!Civic!and!Public!Space!

! !

NPD!Credit!10:!Access!to!Recreation!Facilities!

! !

NPD!Credit!11:!Visability!and!Universal!Design!

! !

GIB!Prerequisite!1!:!Certified!Green!Building!

! !

GIB!Prerequisite!2:!Minimum!Building!Energy!Efficiency!

! !

GIB!Prerequisite!3:!Minimum!Building!Water!Efficiency!

! !

GIB!Prerequisite!4:!Construction!Activity!!

Pollution!Prevention!

! !

GIB!Credit!1:!Certified!Green!Buildings!

! !

GIB!Credit!2:!Building!Energy!Efficiency!

! !

GIB!Credit!3:!Building!Water!Efficiency!

! !

GIB!Credit!4:!WaterR!Efficient!Landscaping!

! !

GIB!Credit!7:!Minimized!Site!Disturbance!

!in!Design!and!Construction!

! !

GIB!Credit!8:!Stormwater!Management!

! !

GIB!Credit!9:!Heat!Island!Reduction!

! !

GIB!Credit!10:!Solar!Orientation!

! !

GIB!Credit!11:!OnRSote!Renewable!!Energy!Sources!

! !

GIB!Credit!12:!District!Heating!and!Cooling!

! !

IDP!Credit!1:!Innovation!and!Exemplary!!Performance!

! !

IDP!Credit!2:!LEED!Accredited!Professional!

!
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Tabellen!ovan!redogör!för!vilka!kriterier,!obligatoriska!och!icke!obligatoriska,!som!uppfylls!av!Femte!

stadsdelen!enligt!denna!studie.!Det!obligatoriska!kriteriet!som!uppfylldes!på!grund!av!att!området!

inte! är! att! betrakta! som! våtmark! samt! att! området! inte! ligger! inom! kritiskt! avstånd! från! våtmark!

eller!vattenområde.!Orsaken!till!att!ett!av!de!obligatoriska!kriterierna!inte!uppfylldes!var!att!området!

inte! uppfyller! krav! om! antal! korsningar! i! och! omkring! området.! De! obligatoriska! kriterierna! som! i!

denna!studie!inte!kunnat!avgöras!huruvida!de!uppfyller!kriterierna!eller!inte!efterfrågar!information!

om! gångavstånd! från! byggnadernas! entréer! till! kollektivtrafik,! turtäthet! i! området,! förekomst! av!

listade!arter!enligt!amerikanskinstans,!huruvida!marken!i!området!är!identifierad!enligt!amerikanskt!

styrdokument! om!naturresurser,! översvämningsriksen! på! en! tidsram!på! hundra! år,! utformning! av!

gator,! byggnader! och! dess! byggnadsentréer,! om! minst! en! byggnad! inom! området! är! LEEDR

certifierad,! om! byggnaderna! har! en! energieffektivitet! som! överskrider! amerikansk! standard,!

byggnadernas! vatteneffektivitet,! skapade!och! genomförande! av! erosionR! och! sedimenteringsplan! i!

enlighet!med!amerikanska!regler.! !



! !

50!

!

5. VÄRDET! AV! HÅLLBARHETSCERTIFIERING! UTIFRÅN! ETT!
SVENSKT!FASTIGHETSÄGARPERSPEKTIV!!

!

I!boken!The0Limits0to0Growth!av!Meadows!et!al!(1972)!redogörs!för!olika!mänskliga!perspektiv!och!

prioriteringar! när! det! gäller! ekonomisk! och! miljömässig! utveckling.! De! menar! att! det! syfte! som!

prioriteras!främst!vid!ekonomiska!och!miljömässiga!beslut!beror!på!vilket!tidsR!och!rumsperspektiv!

som!finns!för!exempelvis!en!verksamhet!eller!en!stad.!Ett!fastighetsägarperspektiv!kan!utifrån!detta!

resonemang! anses! bero! på! vilket! tidsperspektiv! och! inom! vilken! rumslig! ram! verksamheten! ska!

inverka!på.!!!

5.1.!!Ekonomisk!effekt!på!fastighetsvärdet!av!certifiering!
!

På! grund! av! bristen! på! forskningsartiklar! vad! gäller! kopplingen! mellan! stadsdelscertifiering! och!

fastighetsekonomiska!fördelar!blir!det!problematiskt!att!dra!konkreta!slutsatser!utifrån!litteraturen.!

Det! finns! däremot! forskningsartiklar! om! miljöR! och! hållbarhetscertifieringars! påverkan! på!

fastighetsvärdet!för!enskilda!byggnader,!om!än!i!ett!begränsat!antal.!!!

!

Examensarbetet! kallad! Kan0 grönt0 bli0 till0 guld?! av! Jernelius! (2011)! berör! ämnet! om! värdet! av!

miljöcertifieringar!av!kommersiella!fastigheter!på!byggnadsnivå.! !Jernelius!menar! i!detta!arbete!att!

miljöcertifiering! inte! påverkar! transaktionspriser! eller! hyresnivåer.! Däremot! visar! studien! på! att!

aktörer!ser!kvalitativa!fördelar!av!att!miljöcertifiera.!Följande!värden!påvisas:!kommunikationsvärde!

till! kunder,! att! det! är! en! värdering! av! en! tredjepart,! vilket! skapar! trovärdighet,! att! det! är! en!

försäkring! mot! framtida! krav! från! kunder,! att! det! skapar! hållbara! interna! processer! och! att! det!

skapar! en! intern! stolthet! i! organisationen.! Vidare! framförs! att! val! av! certifieringssystem! beror! av!

företagets!strategier!samt!individuella!förutsättningar.!

!

I!forskningsartikeln!Doing0Well0by0Doing0GOOD?0Green0Office0Buildings!av!Eichholtz,!Kok!och!Quigley!
(2010)!framförs!resultat!som!påvisar!att!miljöcertifieringar!påverkar!marknadshyror!och!även!värdet!

på!kommersiella!byggnader.!Dessa!resultat!gäller!USA!med!miljöcertifieringar!av!typen!Energy0Star,0
som! fokuserar! på! energieffektivitet,! och! LEED,! som! inkluderar! andra! aspekter! än! enbart!

energieffektivitet.!Studien!omfattar!10!000!byggnader!indelade!i!kluster,!där!varje!kluster!innehöll!en!

certifierad!byggnad!och!ett!antal! ickeRcertifierade!byggnader.!Resultaten!visar!att!vid!jämförelse!av!

certifierade!och!icke!certifierade!byggnader,!där!byggnaderna!är!identiska!på!punkterna!kvalitet!och!

geografiskt! läge,! hyrs! certifierade! byggnader! ut! för! ett! högre! pris.! Denna! skillnad! på! hyrespriser!

mellan! certifierade! byggnader! enligt! Energy! Star! och! icke! certifierade! byggnader! uppges! vara!

omkring!3!%!per!m
2
!och!premien!för!effektiv!hyra

12
!uppges!vara!mer!än!7!%.!Vidare!menar!Eichholtz!

et!al.!(2010)!att!byggnaden!med!en!grön!märkning!får!ett!ökat!försäljningspris!på!ungefär!17!%.!Det!

påvisas!även!att!ökningen!både!på!hyror!och!värde!av!byggnader!i!samband!med!en!energimärkning!

har!en!tydlig!koppling!till!byggnadstyp!och!läge.!I!områden!med!klimat!som!ger!ökade!kostnader!för!

kylning! och! uppvärmning! gav! en! certifiering! ett! högre! positivt! värde.! Dessutom! framkom! att! en!

certifiering! ger! ett! större! värdeutslag! på! byggnader! i! områden! som! i! regel! har! lägre! hyror,! som!

exempelvis!i!mindre!regioner!och!delmarknader!samt!i!mer!perifera!delar!av!huvudstadsregioner.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12
! Effektiv! hyra! är! den! genomsnittliga! hyran! under! hela! löptiden! på! ett! hyresavtal! exklusive! bidrag,! gratis!

parkering!eller!liknande!(MetalSoftware!2012).!!
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En! studie! av! ekonomisk! påverkan! på! kommersiella! fastigheter! i! Storbritannien,! vid! klassning! av!

energiR!och!miljöprestanda,!har!gjorts!av!Fuerst!och!McAllister! (2011)!kallad!The0 impact0of0Energy0
Performance0 Certificates0 on0 the0 rental0 and0 capital0 values0 of0 commercial0 property0 assets.!
Energianvändningen!måste!mätas!vart!tionde!år!enligt!EU0Energy0Performance0of0Building0Directive.!
För! att! följa! detta! används! i! Storbritannien! det! statliga! värderingssystemet! Energy0 Performance0
Certificates13.! Studien! omfattar! över! 700! kommersiella! fastigheter! värderade! enligt! Energy0
Performance0 Certificates! och! bygger! på! värderade! fastighetsvärden! och! inte! transaktionspriser.!
Fuerst!och!McAllister!menar!att!resultaten!visar!att!det!inte!finns!några!starka!bevis!för!en!koppling!

mellan! en!miljömässig! prestanda,! hyra! och! kapitalvärde
14
.! En! del! av! Fuerst! och!McAllisters! studie!

gjordes! på! 24! stycken! BREEAM! certifierade! fastigheter! och! där! kunde! inte! heller! någon! koppling!

mellan!BREEAMRcertifiering!och!påverkan!på!hyror!och!fastighetensmarknadsvärde!uppvisas.!!

!

Forskningen! utförd! av! Eichholtz,! Kok! och! Quigley! (2010)! och! Fuerst! och! McAllister! (2011)! visar!

motstridiga!resultat!vad!gäller!certifieringars!påverkan!på!fastighetsekonomiska!aspekter.!Dessa!två!

studier!omfattar!studier!på!byggnadsnivå!och!certifieringar!som!främst! fokuserar!på!miljöaspekten!

energieffektivitet.! Studiernas! resultat! skiljer! sig! från! varandra! eftersom! ena! studien! visar! på! ett!

positivt!ekonomiskt!värde!i!och!med!miljöcertifiering!och!den!andra!studien!visar!på!ett!resultat!som!

inte! finner! en! stark! koppling! mellan! miljöcertifiering! och! ekonomisk! värde.! En! anledning! till! att!

studiernas! resultat! skiljer! sig! åt! kan! bero! på! den! stora! skillnaden! i! antalet! byggnader! som!

undersökts.!!Ett!mindre!urval!fastigheter!(Fuerst!och!McAllister!2011)!skulle!kunna!kritiseras!för!att!

inte! vara! lika! generaliserbart! som! en! studie! gjort! på! ett! större! urval! fastigheter.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Det!problematiska!med!att!jämföra!studierna!utförda!av!Fuerst!och!McAllister!(2011)!samt!Eichholtz,!

Kok! och! Quigley! (2010)! är! inte! jämförelsen! i! sig! utan! att! dra! slutsatser! av! resultaten! eftersom!

studierna!bygger!på!olika! certifieringssystem.!Certifieringssystemen!är!dessutom!anpassade! för!en!

viss! geografisk! region! med! olika! regler! och! standarder,! samt! att! studierna! omfattar! olika! antal!

fastigheter.!Studierna!är!även!genomförda!i!olika!länder!vilket!innebär!att!fastighetsmarknaden!kan!

skilja!sig!åt.!

!

5.2. Möter!dagens!byggstandarder!framtidens!krav?!
Haapio! och! Viitaninemi! (2008)! lyfter! i! rapporten! A0 critical0 review0 of0 building0 environmental0
assessment0tools! frågan!om!vad!man!i!framtiden!kommer!anse!om!byggnader!som!idag!anses!vara!

av!hög!kvalitet.!!

!

”However,!future!requirements!are!challenging!for!the!tools.�One!wonders!what!the!world!
would!be! like! if!all! the!new!buildings!were! ‘sustainable!buildings’!according! to! the!current!

image!of!the!building!environmental!assessment!tools.!Is!it!possible!that!the!‘high!quality’!of!

today!will! be! “the! low! quality! building”! of! the! future?! “! (Haapio! och! Viitaninemi! 2008,! s.!

480).!!!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13
! Certifiering! värderar! energieffektivitet! och! är! genomförd! av! statligt! godkända! Energy0 Performance0

CertificateRvärderare!i!Storbritannien!(Business!Link!2012).!!
14
!Kapitalvärde!definieras!som!”nuvärdet!av!förväntade!framtida!utgifter!eller!inkomster”!(NE!2012b)!
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Haapio!och!Viitaninemi!(2008)!tar!alltså!upp!frågan!kring!hur!länge!byggnader!som!idag!anses!vara!

av! hög! kvalitet! vad! gäller! miljöaspekter! kommer! fortsätta! anses! vara! av! ”hög! kvalitet”.! ! Nilsson!

(2012)!menar! att! det! för! närvarande! är! svårt! att! avgöra! hur! stor! påverkan!på! fastighetsvärdet! en!

certifiering!får!i!Sverige.!Detta!därför!att!det!finns!ett!fåtal!certifierade!objekt!i!Sverige!och!samtidigt!

är!det!svårt!vid!försäljning!att!exakt!veta!vad!som!ingår!i!köpet.!Det!blir!därför!problematiskt!att!för!

närvarande!fastslå!vilken!inverkan!en!certifiering!har!vid!försäljning.!Nilsson!menar!dock!att!i!slutet!

av!2012!kommer!det!att!finnas!ett!80Rtal!certifierade!byggnader!i!Sverige,!vilket!skulle!kunna!leda!till!

att!det!finns!ett!tillräckligt!stort!underlag!för!att!ta!fram!statistik!över!vilken!inverkan!en!certifiering!

av!byggnad!kan!få!på!fastighetsvärdet. 
!

!

5.3. !Svenska!fastighetsaktörers!syn!på!hållbarhetscertifieringar!!
Intervjustudien! i!detta!arbete!syftade!till!att! få!en! inblick! i!svenska!fastighetsaktörers!syn!på!miljöR!

och!hållbarhetscertifiering!och!dess!koppling!till!fastighetsvärde,!både!på!individuella!byggnader!och!

på!stadsdelsnivå.!Respondenterna!hade!kunskap!om!vad!certifieringssystem!innebär!samt!dess!roll!

på!marknaden.!De!hade!även!kunskap!om!ett!flertal!certifieringssystem!som!används!på!den!svenska!

marknaden.!Respondenterna!hade!olika!erfarenhet!av!skilda!system.!De!system!som!nämndes!var!i!

huvudsak! LEED,! BREEAM,! Miljöbyggnad,! Green! Building,! Ceequal! och! Svanen.! Respondenternas!

kunskap! var! begränsad! till! att! inte! omfatta! en! detaljnivå! gällande! certifieringssystemens!

gränsvärden,!det!vill! säga!vilka!kriterier! som!motsvarar!en!viss!certifieringsnivå.!För!beskrivning!av!

respondenterna!ARH!se!Bilaga010.!

5.3.1. En!hållbarhetscertifierings!påverkan!på!fastighetsvärdet15!idag!
Att!en!hållbarhetscertifiering!är!en!faktor!för!värdeökning!på!fastighetsvärdet!är!en!åsikt!som!delas!

av!respondenterna!A,!B,!D!och!G.!Orsaker!till!varför!hållbarhetscertifieringar!skulle!vara!en!faktor!för!

värdeökning! på! fastighetsvärdet! uppges! av! respondenterna! vara! att! en! hållbarhetscertifiering! ger!

lägre!driftskostnader,!påverkar!finansieringsmöjligheterna!och!riskpremierna,!ger!lägre!vakanser,!det!

blir! lättare! med! uthyrning,! kommersiella! kunder! efterfrågar! certifierade! fastigheter,! ökar!

betalningsviljan/köpviljan!hos!fastighetsintressenter!och!genom!en!hållbarhetscertifiering!skapas!en!

attraktivare! miljö.! En! certifiering! uppges! även! kunna! vara! en! likviditetsprodukt! och! ett! sätt! för!

organisationer!att!förbättra!sitt!hållbarhetsarbete.!Vidare!uppges!att!en!certifiering!innebär!en!högre!

investeringskostnad,!men!att!detta!vägs!upp!av!en!lägre!driftskostnad.!Ytterligare!uppges!att!hur!stor!

påverkan!en!hållbarhetscertifiering!får!på!fastighetsvärdet!beror!på!fastighetens!delmarknad,!det!vill!

säga! dess! läge! och! hur! unik! fastigheten! är! i! jämförelse! med! andra! fastigheter! på! marknaden.!

Ytterligare! menar! Respondent! A! att! vid! förvärv! av! enskilda! fastigheter! värderar! flertalet! köpare!

mätbara!värden!som!är!direkt!kopplade!till!den!enskilda!fastigheten.!

Att!en!hållbarhetscertifiering!skulle!ge!ett!ökat!fastighetsvärde!motsägs!dock!av!Respondent!F!som!

menar!att!fastighetsvärdet!idag!knappt!påverkas!av!en!hållbarhetscertifiering.!Anledningen!till!detta!

uppges!vara!att!hållbarhetscertifieringen!idag!inte!påverkar!fastighetsvärdet!är!för!att!kunskapen!om!

hållbarhetscertifieringar! hos! värderare! är! låg.! Ju! mer! kunskap! värderare! erhåller! desto! större!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15
!Begreppet!fastighet!är!ett!bestämt!markområde!(NE!2012a).!Detta!innebär!att!en!fastighet!kan!bestå!av!en!

eller!flera!byggnader!i!ett!visst!område,!därmed!även!ett!område!eller!stadsdel.!!

!
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kommer! skillnaden! på! fastighetsvärdet! mellan! icke! certifierade! fastigheter! och! certifierade!

fastigheter!bli,!enligt!Respondent!C.!!

5.3.2. En!hållbarhetscertifierings!påverkan!på!fastighetsvärdet!över!tid!!
De! flesta! respondenter

16
! tror! att! en! hållbarhetscertifiering! har! en! positiv! påverkan! på!

fastighetsvärdet! över! tid.! Argument! som! lyfts! fram! av! respondenterna! för! att! en!

hållbarhetscertifiering! ger! ett! högre! fastighetsvärde! är! att! det! är! positivt! vid! urvalsprocesser! vid!

förvärv!och!uthyrning,!att!det!ger!lägre!vakanser,!det!ger!en!värdebeständighet.!Ytterligare!framhålls!

att!det!är!positivt!både!ur!ett!ägarR!och!brukarperspektiv.!Ytterligare! lyfts!argumentet!om!att! icke!

certifierade!fastigheter!kommer!bli!svårare!att!sälja.!En!hållbarhetscertifiering!är!ett!verktyg!för!att!

”tänka! efter! före”,!menar! Respondent!H,! och! det! kan! användas! som! verktyg! för! projektering! och!

uppföljning!anser!Respondent! F.!Respondent!C!menar! att!det! i! framtiden!kommer!att!bli! en!ökad!

efterfrågan!på!hållbarhetscertifierade!fastigheter.!!!

!

Respondent!A,!B,!C!och!E!menar!att!det!kommer!vara!en!skillnad!i!fastighetsvärde!beroende!på!om!

fastigheten! är! certifierad! eller! inte,! och! respondent! B! anser! även! att! den! skillnaden! kommer! öka!

över!tid.!Vidare!anser!respondenterna!att!det!är!en!osäkerhet! ifall!denna!skillnad!kommer!bero!på!

att!de!certifierade!fastigheterna!kommer!vara!mer!värda!eller!om!de!icke!certifierade!fastigheterna!

kommer!vara!mindre!värda.!!

5.3.3. Kopplingen! mellan! hållbarhetscertifiering! på! stadsdelsnivå! och!
fastighetsvärde!

Hälften! av! respondenterna
17
! anser! att! det! är! en! skillnad! i! fastighetsvärdet! beroende! på! om! en!

byggnad!ligger!i!en!certifierad!stadsdel!respektive!icke!certifierad!stadsdel.!Respondent!B!menar!att!

en! certifiering! på! stadsdelsnivå! skapar! ett! högre! PRRvärde! och! därmed! fler! intressenter,! vilket!

kommer! generera! ett! högre! pris.! Eftersom! alla! byggnader! är! certifierade! i! en! certifierad! stadsdel!

kommer!hyresgästerna!se!en!stadsdelscertifiering!som!mer!positivt!än!enbart!certifiering!på!enbart!

byggnaderna!anser!Respondent!C.!Det!är!osäkert!om!fastighetsvärdet!kommer!variera!beroende!på!

om! en! fastighet! ligger! i! en! certifierad! stadsdel! respektive! icke! certifierad! stadsdel! uppger!

Respondent! E.! Respondent! D!menar! dock! att! fastighetsvärdet! beror! på! vilket! område! fastigheten!

ligger! i!och!vilka!andra!objekt!som!finns!på!marknaden:! ju!mer!unikt!ett!objekt!är!desto!högre!blir!

marknadsvärdet.! För!närvarande! tror!Respondent!H! inte!att! en! certifiering!på! stadsdelsnivå! skulle!

påverka!fastighetsvärdet,!däremot!om!fler!stadsdelar!blir!certifierade!och!erfarenheten!av!dessa!blir!

positiv,! kan! en! stadsdelscertifiering! bli! en! värdehöjande! faktor! på! fastighetsvärdet.! Respondent! F!

tror! inte! att! en! hållbarhetscertifiering! av! ett! område! kommer! leda! till! att! enskilda! byggnader! i!

området!får!ett!ökat!värde,!däremot!kommer!marken!runt!omkring!byggnaderna!bli!mer!värda.!!!

Respondent! E! menar! att! marginalnyttan! för! en! fastighetsägare! är! mindre! i! ett! område! där! alla!

fastigheter!är! certifierade,! inklusive!dess!byggnader,! jämfört!med!en! certifierad!byggnad! i! ett! icke!

certifierat!område.!Vidare!anser!Respondent!E!att!en!certifierad!ny!stadsdel!lär!vara!mer!positivt!för!

fastighetsvärdet! jämfört!med! en! befintlig! stadsdel,! eftersom! äldre! stadsdelar! antagligen! omfattar!

äldre!byggnader!som!inte!är!certifierade.!I!framtiden!kommer!fokus!på!certifiering!inte!enbart!ligga!

på!enskilda!fastigheter!utan!fokus!på!stadsdelscertifieringar!kommer!öka!menar!Respondent!G.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16
!Respondent!A,!B,!C,!D,!E,!F!och!G.!

17
!Respondenter!A,!B,!C!och!D.!
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5.3.4. En!hållbarhetscertifierings!betydelse!framöver!!
!

Att! hållbarhetscertifieringar! på! längre! sikt! kommer! ses! som! en! standard/hygienfaktor! är! en! åsikt!

som! delas! av! samtliga! respondenter.! En! av! respondenterna! menar! att! hållbarhetscertifiering! på!

nyproduktioner! redan! idag! ses! som! en! hygienfaktor.! Även! om! flertalet! respondenter
18
! tror! att!

hållbarhetscertifieringssystem! kommer! få! mer! betydelse! framöver,! lyftes! åsikten! om! att! då! en!

hållbarhetscertifiering! blir! en! standard! och! därmed! en! självklarhet! certifieringssystem! får! en!

överflödig! roll.! Att! inte! välja! att! hållbarhetscertifiera! fastigheter! kommer! innebära! en!

värdeminskning! på! fastigheten,!menar! respondent! B,! F! och! H.! Ytterligare! framfördes! tanken! att! i!

framtiden! kommer! dagens! krav! för! certifiering! anses! vara! för! låga,! vilket! kommer! innebära! att!

kraven!kommer!bli!ändras!och!bli!hårdare!över!tid.!

!

Då!standarder!kan!variera!globalt!menar!respondent!A!och!D!att!en!hållbarhetscertifiering!kan!vara!

positivt! ur! ett! internationellt! perspektiv,! i! synnerhet! i! storstadsregioner! där! de! internationella!

aktörerna,!som!exempelvis!fondinvesterare!är!verksamma.!Vidare!belyses!att!under!de!närmaste!tio!

åren! kommer! hållbarhetscertifieringar! vara! ett! sätt! för! fastighetsaktörer! att! förtydliga! deras!

hållbarhetsarbete!och!respondent!A!och!F!tror!att!på!tio!år!kommer!läget!vara!detsamma!som!det!är!

idag,!däremot!kommer!det!finnas!fler!certifierade!fastigheter!att!dra!lärdom!av.!Respondent!B!tror!

att!miljö/hållbarhetscertifieringar!med!tiden!kommer!kunna!styras!nationellt!exempelvis!genom!att!

staten!ger!marksubventioner!då!företag!väljer!att!stadsutveckla!genom!miljömässiga!alternativ!som!

exempelvis!en!hållbarhetscertifiering!kan!intyga.!!

!

Utifrån!denna!intervjustudie!kan!en!tendenser!om!vilken!roll!hållbarhetscertifieringar!anses!ha!idag!

och! vilken! roll! de! kan! tänkas! få! i! framtiden.! Det! finns! en! tilltro! hos! aktörer! i! den! svenska!

fastighetsbranschen!om!att!hållbarhetscertifieringar!i!framtiden!kommer!anses!vara!standard!och!en!

självklarhet! vid! nyproduktion! av! bebyggelse.! Intervjustudien! visade! även! att! en!

hållbarhetscertifiering! tycks! vara! en! värdeökande! faktor! på! fastighetsvärdet.! Däremot! visade!

aktörerna! en! osäkerhet! kring! vilken! påverkan! på! fastighetsvärdet! en! hållbarhetscertifiering! på!

stadsdelnivå!kunde!tänkas!få.!!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18
!Respondenterna!A,!B,!C,!E,!F!och!H.!
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6.!DISKUSSION!

6.1.! Vilka! är! förP! och! nackdelarna! med! att! certifiera! enligt! LEED$
Neighborhood! Development$ respektive! BREEAM$ Communities! i! en! svensk!
kontext!och!specifikt!för!Arlandastad!Holding!i!området!Femte!Stadsdelen?!!
!

6.1.2!Skapar!ett!hållbarhetscertifieringssystem!hållbarhet?!
!

Baserat! på! tidigare! nämnda! studier! och! publikationer! (Petterson! 2005;! Shen! et! al! 2011;! Förenta!

nationerna!1992)!kan! slutsatsen!dras!att! vad!hållbarhet!är!och!hur!hållbarhet!kan!uppnås!varierar!

beroende! på! ett! områdes! förutsättningar! och! vem/vilka! som! tillfrågas.! En! konsekvens! av! det!

resonemanget! är! att! vad! som! anses! vara! hållbart! i! Sverige! kanske! inte! överensstämmer!med! vad!

som!anses! vara!hållbart! i!USA!eller! Storbritannien.!Detta! kommer! i! sin! tur! leda! till! att!de! kriterier!

som!värderar! hållbarhet! och! vilka!metoder! som!används! för! att! nå!hållbarhet! kan! variera! världen!

över.! Värdering! av! hållbarhet! utifrån! vissa! utvalda! kriterier! kommer! därför! kunna! variera! från! en!

kontext! till! en! annan! på! grund! av! dess! olikheter,! till! exempelvis! geografiska! förutsättningar,!

levnadsmönster,! lagar!och! regler.!Ytterligare!kan!vissa!metoder!anpassade! för!en!viss!kontext! inte!

vara! ekonomiskt! genomförbara! i! en! annan! kontext,! vilket! kan! leda! till! att! andra! metoder! och!

kriterier!kan!anses!vara!mer!hållbara!för! just!den!kontexten.!En!konsekvens!av!detta!blir!därför!att!

ett! värderingssystem! för! hållbarhet! bör! användas!med! hänsyn! till! tillämpningsområdet! för! att! på!

bästa!sätt!kunna!värdera!hållbarheten.!Således!bör!ett!certifieringssystem!användas! i!den!kontext,!

exempelvis! land! eller! region,! som! systemet! är! anpassat! för.! Det! kan! därför! vara! diskutabelt! att!

använda! ett! certifieringssystem! som! är! utformat! för! ett! visst! geografiskt! område! och! utifrån! dess!

specifika! lagar! och! standarder,! och! sedan! applicera! certifieringssystemet! i! ett! annat! område!med!

skilda!standarder,!lagar,!geografiska!förutsättningar!och!levnadsmönster.!

!

Utifrån!ovan!dragna!slutsatser!värderar!alltså!ett!hållbarhetscertifieringssystem!ett!områdes!eller!en!

stadsdels!hållbarhet!utifrån!vad!den/de!som!utformat!certifieringssystemet!anser!vara!hållbart.!Det!

innebär!att!om!ett!visst!hållbarhetscertifieringssystem!används!vid!projektutveckling!av!ett!område!

kommer! certifieringssystemet! att! påverka! beslutsprocessen! och! formandet! av! området! så! att! det!

uppfyller! certifieringssystemets! kriterier.! Det! leder! i! sin! tur! till! att! certifieringssystemet! definierar!

hållbarheten! utifrån! systemets! kriterier! och! därmed! styr! tanken! om! vad! hållbarhet! är! och! hur!

hållbarhet! ska! uppnås.! Resultatet! blir! att! certifieringssystemets! kriterier! och! de! metoder! som!

systemet! premierar! kommer! forma! området.! Området! kommer! därmed! återspegla!

certifieringssystemets! tanke! om! vad! hållbarhet! är.! Det! är! därför! av! fundamental! betydelse! att!

certifieringssystemets!föreställning!om!vad!hållbarhet!är!och!hur!det!uppnås!överensstämmer!med!

vad!hållbarhet!är!och!hur!det!uppnås!för!det!område!som!ska!certifieras.!Överensstämmer!däremot!

inte! dessa! uppstår! en! diskrepans! mellan! vad! hållbarhet! anses! vara! i! områdets! kontext! och! den!

hållbarhet!som!certifieringssystemet!formar.!En!diskrepans!mellan!ett!hållbarhetscertifieringssystem!

och! ett! projektutvecklingsområde! bidrar! nog! inte! till! en! hållbar! utveckling! av! området.! En!

medvetenhet!om!vilken!utveckling!ett!certifieringssystem!formar!i!ett!område!bör!därför!finnas!när!

ett!certifieringssystem!ska!användas!i!ett!område.!!
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6.1.3!Certifieringssystemen!värderar!utifrån!olika!aspekter!
!

BREEAM! Communities! och! LEED! ND! har! olika! antal! kriterier! för! olika! aspekter,! till! exempelvis!

ekologi,!infrastruktur!och!sysselsättning.!De!två!systemen!fokuserar!alltså!inte!lika!mycket!på!samma!

aspekter! och! därmed! kommer! ett! område! bli! bedömt! utifrån! olika! kriterier.! Det! leder! till! att! ett!

område!kommer!få!olika!omdömen!vad!gäller!hållbarhet!beroende!på!valet!av!certifieringssystem.!

En!medvetenhet! om! att! olika! hållbarhetscertifieringssystem! bedömer! hållbarhet! på! olika! sätt! kan!

vara! viktigt! vid! val! av! certifieringssystem,! eftersom! synen! på! hur! hållbarhet! uppnås! kan! variera!

mellan!systemen.!Ett!hållbarhetscertifieringssystem!äger!inte!rätten!att!bestämma!att!en!stadsdel!är!

hållbar!eller!inte!hållbar,!utan!ett!certifieringssystem!avgör!enbart!om!ett!område!uppnår!systemets!

kriterier!för!hållbarhet.!!

!

6.1.4!Sverige!som!en!del!av!den!globala!marknaden!
Då!Sverige!är!en!del!av!den!globala!marknaden!är!det!aktuellt!att!ta!upp!frågan!om!internationella!

hållbarhetscertifieringars!användning!vid!utveckling!av!bebyggelse!i!Sverige.!Hållbarhetscertifieringar!

kan!vara!ett!sätt!att!attrahera!aktörer!på!den!globala!marknaden!att!vilja! investera!i!Sverige,!vilket!

även!kan!vara!en!slutsats!utifrån!tidigare!nämnda!studier!(Haapio!2011;!Marntell!2011;!Hållplatsen!

2011).! Då! det! finns! många! olika! certifieringssystem! finns! det! en! möjlighet! att! välja! ett!

hållbarhetssystem!som!kan!vara!mest!lämpligt!att!använda!sig!av!i!en!svensk!kontext.!En!nyckel!för!

att!lyckas!med!detta!kan!vara!att!hitta!ett!system!som!klarar!av!att!kommunicera!med!aktörer!både!

på! den! svenska! och! globala! marknaden.! Att! svenska! aktörer! tycks! ha! både! ett! intresse! och! en!

efterfrågan! vad! gäller! hållbarhetscertifieringar! bör! vara! en! signal! till! branschen! att! fokusera! på!

hållbarhetscertifieringsfrågor.!En!av!fördelarna!med!att!stadsdelscertifiera!är!att!man!från!början!tar!

ett!helhetsbegrepp!om!stadsdelen!och!att! alla!aktörer! jobbar! inom!samma! ram.!En! certifiering!på!

stadsdelsnivå!kan!vara!ett!verktyg!för!att!få!aktörer!att!samverka!och!med!ett!gemensamt!arbetssätt!

jobba!för!att!nå!ett!gemensamt!mål!–!en!hållbar!stadsdel.!!

!

6.1.5!Systemens!anpassningsbarhet!till!svensk!kontext!
Av!de!fyra!systemen!BREEAM,!LEED,!Miljöbyggnad!och!GreenBuilding,!som!SGBC!anser!vara!lämpliga!

för! användning! i! svensk! kontext,! omfattar! varken! det! svenska! systemet! Miljöbyggnad! eller! EUR

systemet! GreenBuilding! certifiering! på! stadsdelsnivå.! Bristen! på! svenska! certifieringssystem! på!

stadsdelsnivå!medför!således!ett!behov!av!att!använda!sig!av!internationella!certifieringssystem!på!

stadsdelsnivå.! Ett! internationellt! erkänt! certifieringssystem! kan! underlätta! vid! jämförelse! och!

kommunikation! av! fastigheters! hållbarhetsstandard,! vilket! kan! öka! intresset! hos! aktörer! på! den!

internationella!marknaden!och!därmed! leda!till!ett!högre! fastighetsvärde.!Av!de!system!som!SGBC!

anser! vara! lämpliga! att! använda! i! Sverige! är! det! endast! de! internationella! systemen!BREEAM!och!

LEED!som!certifierar!på!stadsdelsnivå,!dock!har!ingen!av!dessa!stadsdelscertifieringsmanualer!någon!

svensk! anpassning! för! närvarande.! Både! BREEAM!Communities! och! LEED!ND! är! utformade! för! en!

viss!specifik!region:!BREEAM!Communities!är!utformat!utifrån!en!brittisk!kontext!och!LEED!ND!för!en!

amerikansk!kontext.!Detta!innebär!att!systemen!baseras!på!dess!respektive!regions!geografiska!och!

klimatmässiga!förutsättningar,!livsstilsmönster,!lagar,!regler!och!standarder.!Då!systemen!bygger!på!

en!viss!regions!kontext!innebär!det!även!att!systemen!är!utformade!för!att!skapa!hållbarhet!utifrån!

denna!kontext,!vilket! innebär!att! systemet!utgår! från!ett!perspektiv! format!av! just!den!kontexten.!

Detta! innebär! indirekt! att! systemen!är! influerade!utefter! ett!mänskligt! perspektiv! och! levnadssätt!
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just! i! den! specifika! regionen.! Det! kan! innebära! att! certifieringssystemens! kriterier! speglar! vilka!

hållbarhetsaspekter! och! typer! av! krav! som! regionen! har! ett! behov! av! eller! det! behov! som!

organisationerna!som!utformat!certifieringssystemet!anser! sig!behöva.!Att! systemen!är!utformade!

för!en!viss!regions!kontext!och!utifrån!en!viss!tanke!om!vad!som!skapar!hållbart!stadsbyggande!så!är!

systemen!även! indirekt! influerade!av!ett! visst! synsätt,!exempelvis! vilket!behov!av! tillgänglighet! till!

service! som!är! hållbart,! behov! av! klimatanläggningar! och! tekniska! lösningar! och! beslutsprocesser.!!

Att!BREEAM!Communities!och!LEED!ND!är!utformade!för!en!brittisk!respektive!amerikansk!kontext!

gör!att!manualernas!kriterier!inte!är!kompatibla!efter!svensk!kontext.!!

!

Eftersom!det! inte! finns! någon! svensk! anpassning! av! LEED!ND! i! dagsläget!måste! svenska! områden!

certifieras!efter!en!amerikansk!kontext,!vilket!inte!är!kompatibelt!med!den!svenska!kontexten.!Detta!

komplicerar!en!LEED!ND!certifiering!av!ett!svenskt!område.!!BREEAM!Communities!har!heller!ingen!

svensk! anpassning,! men! däremot! finns! möjligheten! att! göra! en! projektspecifik! anpassning! av!

BREEAM! Communities! för! ett! svensk! projekt.! Detta! innebär! att! även! om! manualen! för! BREEAM!

Communities!bygger!på!kriterier!utformade!för!en!brittisk!kontext!kan!vissa!kriterier!ändras!för!att!

möjliggöra! en! certifiering! av! ett! svensk! område.! Detta! gör! att! vissa! kriterier! som! inte! alls! går! att!

tillämpa!i!ett!svensk!område!kan!ändras,!vilket!har!gjorts!i!det!svenska!området!Masthusen!som!just!

nu!håller!på!att!certifieras!enligt!en!skräddarsydd!BREEAM!Communities.!!

!

En! fördel!med!att! certifiera!ett! svensk!område!enligt!manualerna!BREEAM!Communities!och!LEED!

ND!är!att!dessa!tillhör!de!internationella!systemen!BREEAM!och!LEED,!vilka!är!erkända!och!använda!

på! den! globala! marknaden.! Detta! gör! att! en! certifiering! enligt! dessa! system! kommunicerar! med!

aktörer! på! både! en! svensk! och! en! internationell! marknad.! ! BREEAM! är! dock!mest! väletablerad! i!

Storbritannien! och! Europa! och! LEED! är! mest! etablerad! i! USA.! Detta! leder! till! att! LEED! ND!

kommunicerar!bäst!på!den!amerikanska!marknaden!och!BREEAM!Communities!kommunicerar!bäst!

på! den! brittiska! och! europeiska!marknaden.! En! fördel!med! att! certifiera! enligt! LEED! ND! i! svensk!

kontext! kan! vara! att! läsbarheten! ur! ett! internationellt! perspektiv! underlättas! då! samma! kriterier!

gäller!för!alla!LEED!ND!projekt,!oavsett!i!vilken!kontext!området!finns.!Tillförlitligheten!med!en!LEED!

ND!certifiering!kan!därför!anses!vara!hög!ur!ett!globalt!perspektiv!då!samma!kriterier!måste!uppnås!

världen! över.! !Med! denna! läsbarhet! som! fördel,! kommer! nackdelen! om! att! certifieringssystemets!

kriterier!utformade!efter!amerikansk!kontext!kan!skilja!sig!med!den!rådande!kontexten!i!det!svenska!

området.! Redan! idag! finns! i! Sverige! pågående! certifieringsprocesser! av! BREEAM! Communities! av!

typen!den!skräddarsydda!versionen!Bespoke,!vilket!tyder!på!att!det!finns!en!användarvänlighet!för!
certifiering! i! Sverige.! BREEAM! Communities! har! därmed! fördelen! att! kunna! erbjuda! en! viss!

anpassning! till! svensk! kontext.! Risken! med! att! ha! flera! olika! versioner,! både! projektR! och!

regionsspecifika!är!att!certifieringen!blir!fragmenterad,!det!vill!säga!läsbarheten!för!certifieringen!blir!

lägre!ur! ett! internationellt! perspektiv.!Det!blir! svårare! att! kommunicera! vilka! krav!ett! område!har!

uppfyllt! för! att! bli! certifierat! och! därmed! blir! det! svårt! att! kommunicera! vad! ett! BREEAM!

Communities!är.!!

!

Om! det! skulle! bli! så! att! en! svensk! anpassning! av! BREEAM! Communities! eller! LEED! ND! skulle!

utarbetas! och! lanseras! skulle! det! kunna! innebära! att! de! problem! som! idag! finns! i! och! med!

skillnaderna!mellan!brittisk!respektive!amerikansk!och!svensk!kontext!kan!förväntas!överlappas!och!

därmed! underlättas.! Dessutom! borde! en! svensk! anpassning! innebära! mindre! arbete! med! att!

utforma! projekten! efter! en! annan! regions! kontext! och! därmed! skulle! certifieringsprocessen! bli!
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förenklad! och! kostnaderna! för! certifiering! borde! bli! lägre.! Resonemanget! om! att!

certifieringskostnaderna! skulle! bli! lägre! och! processen! enklare! vid! en! svensk!manual! ligger! även! i!

linje!med!uppgifter!från!SGBC!(SGBC!2012e).!!

6.1.6!Fördelar!och!nackdelar!med!certifiering!utifrån!olika!perspektiv!
Att! hållbarhetscertifiera! på! stadsdelsnivå,! enligt! BEEAM! Communities! och! LEED! ND,! gör! att!

certifieringen! tar!ett!helhetsbegrepp! för!hela!området.!Det!blir!därigenom! inte!bara!aspekter! som!

rör! de! enskilda! byggnadernas! miljöpåverkan,! utan! även! rummet! mellan! byggnader,! områdets!

koppling!till!omgivande!områden!samt!sociala!och!ekonomiska!aspekter!som!tas!i!beaktning.!!

Mot! bakgrund! av! resonemanget! framfört! av! Meadow! et! al! (1972)! kan! prioriteringar! för!

fastighetsägare!bero!på!vilket!tidsperspektiv!fastighetsägaren!har!och!i!vilket!rumsligt!sammanhang!

verksamheten!finns.!Ett!fastighetsägarperspektiv!kan!därför!skilja!sig!från!ett!samhällsperspektiv!där!

hela!samhällets!bästa!prioriteras!jämförelsevis!med!målsättningen!för!en!enskild!verksamhet.!Vilket!

tidsperspektiv!och!målsättning!som!en!fastighetsägare!har!kan!därför!påverka!de!prioriteringar!som!

görs.!!Haapio!(2011)!menar!i!rapporten!Towards0sustainable0urban0communities!att!det!är!av!värde!
för! den/de! som! ska! certifiera! en! stadsdel! att! ta! beslut! om! syftet! med! certifieringen.! Genom! att!

besluta!om!syftet!främst!är!att!få!ett!verktyg!för!att!bygga!hållbart!eller!om!certifieringen!främst!är!

ett! verktyg! för! profilering! och! andra! fördelar,! kan! nyttan! med! certifieringen! vägas! mot!

investeringskostnaderna.!!Av!detta!resonemang!bör!följande!fråga!ställas:!är!det!främsta!syftet!med!

hållbarhetscertifieringen!att!profilera! sig!och!att!attrahera! fastighetsintressenter?! I! sådana! fall! kan!

det! vara! en! fördel! att! använda! ett! hållbarhetscertifieringssystem! som! bäst! möter! de! behov! som!

fastighetsintressenterna! har.! Det! skulle! exempelvis! kunna! innebära! att! man! på! en! europeisk!

marknad! använder! det! hållbarhetssystem! som!mest! efterfrågas! ur! en! europeisk! kontext! eller! att!

certifieringssystem!väljs!utifrån!vad!en!viss!hyresgäst!kräver.!!

Ett!område!som!innehåller!bostäder,!och!därmed!ska!kommunicera!med!intressenter!av!hyresR!eller!

bostadsrätter,! vänder! sig! antagligen! främst! till! intressenter!på!den! svenska!marknaden.!Om!dessa!

intressenter!är!privatpersoner!kommer!de!i!jämförelse!med!ett!företag!inte!ha!samma!behov!av!att!

kunna! profilera! sig! som! ”hållbarhetsmedvetna”.! Att! kunna! kommunicera! globalt! att! ens! boende!

ligger! i! ett! hållbarhetscertifierat! område! lär! därför! inte! efterfrågas.! Detta! innebär! att! ett!

internationellt! certifieringssystem! kanske! inte! är! det! mest! lämpliga! att! använda! för! att! attrahera!

svenska!aktörer.!Ett!certifieringssystem!som!är!mest!anpassat!för!en!svensk!kontext!och!därmed!på!

lämpligast! sätt! kan! påverka! områdets! stadsutveckling! på! ett! hållbart! sätt! kan! vara! det! som! skulle!

lämpa! sig! bäst! för! ett! område! med! mycket! bostäder.! Med! hänsyn! till! certifieringssystemens!

anpassning! till! svensk! kontext! borde! BREEAM! Communities! vara! mer! lämplig! att! använda! vid!

certifiering! av! en! svensk! stadsdel!med! bostäder! i! jämförelse!med! LEED!ND.! ! I! Femte! stadsdelen! i!

Arlandastad!kommer!inga!bostäder!byggas!och!därmed!kan!det!vara!mer!motiverat!att!används!sig!

av!ett!internationellt!certifieringssystem.!!!

!

Då!det!endast!finns!ett!begränsat!antal!färdiga!hållbarhetscertifierade!områden,!där!endast!ett!finns!

i!Europa,!är!det!svårt!att!dra!erfarenheter! ifrån!vad!en!hållbarhetscertifiering!på!stadsdelsnivå!och!

hur!en!färdigställd!stadsdel!enligt!LEED!ND!eller!BREEAM!Communities!skulle!bli.! !En!certifiering!av!

en! stadsdel! tar! dessutom! flera! år! att! genomföra! och! det! är! svårt! att! avgöra! hur! behovet! av! en!

stadsdel!formad!efter!dagens!kriterier!för!hållbarhet!ser!ut.!Att!ett!mindre!fastighetsutvecklingsbolag!

som! Arlanda! Holding! AB! ska! gå! i! framkant! och! satsa! på! en! hållbarhetscertifiering,! när! dessutom!
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området!Femte!stadsdelen! inte!har! ideala! förutsättningar!enligt!BREEAM!Communities!eller!ej!alls!

enligt!LEED!ND,!är!högst!osäkert.!!

!

!
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6.2!Vilka!kriterier! för!certifiering!enligt!BREEAM!Communities!respektive!
LEED!ND!är!rimligt!att!uppnå!i!Femte!Stadsdelen!inom!Arlandastad!utifrån!
de!planer!som!idag!finns!för!området?!
!

Denna!genomgång!av!vilka!kriterier!som!Femte!stadsdelen!uppnår!är!gjort!efter!de!planer!som!för!

närvarande!är!fastlagda.!Detta!innebär!att!ett!antal!kriterier!inte!kunnat!avgöras!då!projektet!är!i!ett!

tidigt!skede!i!beslutsprocessen!och!information!som!efterfrågas!av!BREEAM!Communities!och!LEED!

ND!ännu!inte!är!fastlagt.!!!!

6.2.1.!!BREEAM!Communities!!
Genomgången!av!BREEAM!Communities!kriterier!genomfördes!enligt!den!brittiska!manualen,!vilket!

innebar!att!Femte!stadsdelen!utifrån!de!idag!tillgängliga!dokument!och!utredningar,!inte!klarade!alla!

de! obligatoriska! krav! som! krävs! för! att! bli! certifierat.! Hade! genomgången! av! kriterierna! för!

certifiering! istället! gjorts! enligt! en! skräddarsydd! Bespoke0 BREEAM0 Communities! manual! hade!

resultatet!av!uppnådda!respektive!inte!uppnådda!kriterier!kunnat!se!annorlunda!ut.!Detta!eftersom!

att!hänsyn!till!den!svenska!kontexten!hade!kunnat!göras!och!dessutom!hade!hänsyn!till!att!projektet!

inte!omfattar!bostäder!kunnat!tas.!Om!området!istället!skulle!blivit!certifierat!enligt!den!eventuellt!

kommande! svenska!versionen!av!BREEAM!Communities!hade! samtliga!kriterier!anpassats!efter!en!

svensk! kontext,! vilket! hade! resulterat! i! ett! annat! resultat! än!det! som!uppnåddes! av! certifieringen!

enligt!det!brittiska!BREEAM!Communities.!Det!är! även!viktigt! att!påpeka!att!det! inte!enbart! är!de!

obligatoriska! kraven! som!måste! uppfyllas! för! certifiering! enligt! BREEAM! Communities,! utan! även!

minimikravet! för! antal! poäng!måste! uppfyllas.! Detta!medför! att! även! om! Femte! Stadsdelen! inom!

Arlandastad!kan!uppnå!de!obligatoriska!kriterierna!kanske!området!inte!uppnår!den!poängnivå!som!

krävs!för!certifiering.!

6.2.2.!!LEED!Neighborhood!Development!
Det!obligatoriska!krav!som!avgjorde!att!inte!Femte!stadsdelen!kan!bli!certifierat!enligt!LEED!ND!var!

att!området!och!dess!angränsande!område!har!för!få!vägvägkorsningar.!!LEED!ND!efterfrågar!en!viss!

stadsstruktur!och!de!krav!om!antal!vägkorsningar!inom!och!omkring!området,!som!efterfrågas!både!

av!vissa!valbara!krav!och!i!ett!av!de!obligatoriska!kraven,!relaterar!till!just!skapande!av!en!viss!typ!av!

stadsstruktur.! Detta! speglar! idén! om! vad! USGBC! anser! att! ett! neighborhood! är,! vilket! är! en! tät!
stadsdel! med! ett! stadsmönster! av! små! kvarter! och! många! vägkorsningar.! Då! Femte! stadsdelen!

omges! av! främst! oexploaterad! mark! och! att! planerna! för! Femte! stadsdelen! inte! visar! på! tät!

stadsstruktur!speglar!Femte!stadsdelen!inte!en!hållbar!stadsdel!enligt!kriterier!uppsatta!av!USGBC!i!

manualen!LEED!ND.!!

!
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6.3!Vilken!inverkan!på!fastighetsvärdet!har!en!certifiering!på!stadsdelsnivå!
för!kommersiella!aktörer!i!Sverige?!!
!

På! grund! av! bristen! på! forskningsartiklar! vad! gäller! kopplingen! mellan! stadsdelscertifiering! och!

fastighetsekonomiska!fördelar!blir!det!problematiskt!att!dra!konkreta!slutsatser!utifrån!litteraturen.!

Det! finns! däremot! forskningsartiklar! om! miljöR! och! hållbarhetscertifieringars! påverkan! på!

fastighetsvärdet!för!enskilda!byggnader,!om!än!i!ett!begränsat!antal.!!Det!begränsade!antalet!studier!

som! finns! att! tillgå! kan! anses! värdefulla! för! att! visa! att! en! koppling! mellan! miljöR! och!

hållbarhetscertifiering! och! fastighetsvärdet! kan! existera.! De! två! forskningsartiklar! som! tidigare!

presenterats!i!denna!uppsats!(Eichholtz,!Kok!och!Quigley!2010;!och!Fuerst!och!McAllister!2011)!visar!

motstridiga!resultat!vad!gäller!en!certifierings!inverkan!på!enskilda!byggnader.!Intervjustudierna!som!

genomförts! i! detta! arbete! visar! till! skillnad! ifrån! de! ovan! nämnda! forskningsartiklarna! en! tydlig!

tendens! på! att! hållbarhetscertifiering! på! byggnadsnivå! ger! ett! högre! fastighetsvärde.! Då! det! i!

dagsläget! inte! finns! uppgifter! för! stadsdelsnivå,! likt! de! som! presenterats! på! byggnadsnivå,! är! det!

svårt!att!avgöra!huruvida!en!certifiering!skulle!påverka!värdet!av!fastigheter!i!en!certifierad!stadsdel.!

Däremot!kan!de!presenterade!resultaten!ses!som!en!indikator!på!att!certifieringar!kan!ha!en!positiv!

effekt!på!värdet!av!enskilda!kommersiella!byggnader!och!därför!kanske!även!på!fastigheter!inom!en!

hållbarhetscertifierad!stadsdel.!!

Forskningsartiklarna! som! ovan! presenterats! (Eichholtz,! Kok! och! Quigley! 2010;! och! Fuerst! och!

McAllister!2011)!har!framförallt! fokuserat!på!aspekten!energieffektivitet!och!därmed!inte!omfattat!

alla!de!aspekter!som!enligt!BREEAM!Communities!och!LEED!ND!tillräknas!hållbarhetscertifiering!på!

stadsdelsnivå! som! exempelvis! transportR,! koppling! till! omgivande! områden! samt! sociala! aspekter.!

Det! är! fler! aspekter! som! värderas! vid! hållbarhetscertifiering! av! stadsdelar,! jämfört!med! vad! som!

certifieras!vid!miljöcertifieringar!och!vid!certifiering!på!byggnadsnivå.!Då!det!endast! finns!ett!enda!

certifierat! BREEAM! Communities! i! världen! och! omkring! hundra! LEED! ND,! varav! ingen! av! dessa! i!

Europa,! är! det! spekulativt! att! dra! slutsatser! om! stadsdelscertifiering! enligt! BREEAM! Communities!

eller!LEED!ND!påverkar!fastighetsvärdet.!Ännu!svårare!blir!det!att!avgöra!hur!en!stadsdelscertifiering!

skulle!påverka!fastighetsvärdet! i!en!svensk!kontext.!Dock!visade! intervjustudien!att!vid!bedömning!

av!fastighetsvärde!i!Sverige!är!det!traditionellt!sett!aspekter!som!direkt!kan!kopplas!till!den!enskilda!

byggnaden! som! värderas,! exempelvis! energianvändning.! Hållbarhetsaspekter! som! exempelvis!

sociala!aspekter!kanske!därför!inte!ger!stort!utslag!vid!bedömningen!av!fastighetsvärde!av!enskilda!

byggnader!och!detta! gör! att! det! skulle! kunna! vara! så! att! en! stadsdelscertifiering! inte! ger! enskilda!

byggnader!högre!fastighetsvärde!än!vad!enbart!certifiering!av!en!byggnad!skulle!göra.!Å!andra!sidan!

skulle! en!hållbarhetscertifiering! av!en!hel! stadsdel! kunna! få!mer!uppmärksamhet!och!därmed! fler!

intressenter!än!vad!en!enskild!certifierad!byggnad!skulle!få,!vilket!vid!en!budgivning!kan!ge!ett!högre!

fastighetsvärde.!Intervjustudien!med!aktörer!i!den!svenska!fastighetsbranschen!visade!en!osäkerhet!

kring! om!byggnader! i! ett! certifierat! område! har! ett! högre! fastighetsvärde! än! byggnader! i! ett! icke!

certifierat!område.!Dock!menade!några!av!respondenterna
19
!att!fastighetsvärdet!borde!bli!högre!på!

en!byggnad!i!ett!hållbarhetscertifierat!område!jämfört!med!en!byggnad!i!ett!icke!certifierat!område.!

Detta! på! grund! av! att! en! certifierad! stadsdel! ger! ett! större! PRRvärde! än! en! enskild! certifierad!

byggnad! och! därmed! kan! få! fler! intressenter.! Dessutom! blir! hela! området! utformat! för! att!möta!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19
!Respondent!A,!B,!C,!D!!
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hållbarhetskrav! och! därmed! skapas! en! bättre! stadsdel,! vilket! på! längre! sikt! borde! avspegla! sig! på!

fastighetsvärdet.!!

Tidigare!nämnd! forskning! (Eichholtz,!Kok!och!Quigley!2010)!på!byggnadsnivå!visar! samma!resultat!

som! framkom! av! intervjustudierna! angående! att! fastighetens! läge! påverkar! hur! stor! inverkan! en!

certifiering!har!på!fastighetsvärdet.!Certifiering!tycks!ge!ett!högre!värdeutslag!i!områden!som!i!regel!

har!lägre!hyror,!som!till!exempel!perifera!delar!av!storstadsregioner.!Detta!visar!att!områdets!läge!är!

en!faktor!för!i!vilken!utsträckning!en!certifiering!inverkar!på!fastighetsvärdet.!!

!

Om!det!skulle!vara!så!att!en!hållbar!stadsdel!har!goda!sociala,!miljömässiga!och!ekonomiska!värden!

skulle!det!kunna!antas!att!området!även!attraherar!människor!till!att!vilja!spendera!tid!och!pengar!i!

området.! Detta! skulle! i! sin! tur! bidra! till! att! området! blir! intressant! för! kommersiella! och! privata!

aktörer!och!därmed!kan!området!tänkas!få!ett!högre!fastighetsvärde.!Skulle!det!istället!vara!så!att!en!

stadsdel! utformas! efter! idéer! som! bygger! på! ett! hållbarhetsideal! omfattande! exempelvis!

stadsstruktur!och!socialmiljö!som!inte!är! förenliga!med!en!svensk!kontext!kan!resultatet!bli!att!ett!

område! kan! titulera! sig! som! hållbart! enligt! ett! visst! certifieringssystem,! men! inte! alls! anses! vara!

hållbart!eller!attraktivt!ur!allmänhetens!eller!kommersiella!aktörers!ögon.!Frågan!kan!då!ställas!vad!

som! händer! då! ett! certifieringssystem! ”skapar”! en! stadsdel! som! inte! riktigt! passar! in! i! en! svensk!

kontext,!men!kan!marknadsföras!som!hållbar.!Om!aktörer!väljer!att!investera!i!en!stadsdel!på!grund!

av!dess!titel!av!att!vara!hållbar,!vill!de!antagligen!även!ha!en!produkt!som!lever!upp!till!sitt!rykte:!den!

bör! vara! hållbar! utifrån! platsens! kontext.! ! Att! en! stadsdel! blir! hållbarhetscertifierad! betyder!

automatiskt!inte!att!stadsdelen!är!hållbar.!Är!en!stadsdel!hållbarhetscertifierad!men!oattraktiv!eller!

ohållbar!ur!aktörernas!ögon!kan!det!bli!svårt!att!få!ett!högre!fastighetsvärde!oavsett!om!området!är!

hållbarhetscertifierat!eller!inte.!!!

!

6.3.1!Möjliga!scenarion!för!efterfrågan!av!hållbarhetscertifieringssystem!i!framtiden!
Vilken! inverkan!en!hållbarhetscertifiering!på!stadsdelsnivå!har!på! fastighetsvärdet!kan!bero!på!hur!

framtiden!ter!sig!för!hållbarhetscertifieringar!i!Sverige.!Framtiden!för!hållbarhetscertifieringar!skulle!

kunna! resultera! i! tre! olika! scenarion:! 1)! Hållbarhetscertifieringar! kommer! inte! efterfrågas! 2)!

Hållbarhetscertifieringar!kommer!användas!av!få!aktörer!(profilering/verktyg!för!hållbarhetsarbete)!

eller!3)!Hållbarhetscertifieringar!blir!standardiserade.!!

1.$Hållbarhetscertifieringar$kommer$inte$efterfrågas$på$marknaden$
Ett!möjligt! scenario!skulle!kunna!vara!att!en!hållbarhetscertifiering! inte!efterfrågas!på!marknaden.!

En! orsak! till! detta! kan! vara! avsaknaden! av! tydliga! indikatorer! som! påvisar! att! en!

hållbarhetscertifiering! ger! ekonomiska! fördelar.! En! annan! orsak! kan! vara! att! certifieringen! inte!

attraherar! aktörer! på! en! internationell! marknad.! Ytterligare! en! orsak! kan! vara! att! kraven! från!

certifieringssystemet! inte! är! relevanta! eller! för! låga! i! en! svensk! kontext,! vilket! bidrar! till! att!

hållbarhetscertifieringen! inte! bidrar! till! skapandet! av! hållbara! platser! och! därmed! varken! kan!

användas!för!profilering!av!hållbarhet!eller!som!ett!verktyg!för!hållbart!byggande.!

2.$Hållbarhetscertifiering$kommer$användas$av$några$för$att$profilera$sig$som$hållbara$
Om! en! fastighetsägare! väljer! att! hållbarhetscertifiera! sin! fastighet! bör! certifieringen! medföra!

fördelar! som! överväger! nackdelarna,! oavsett! om! det! primära! syftet! med! certifieringen! är!

marknadsföring!eller!som!ett!verktyg!för!hållbart!byggande.!Om!hållbarhetscertifieringen!anses!vara!
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kostsam,! kraven! svåra! att! uppnå,! medför! omfattande! merarbete,! förlänger! projektets! tidsram!

samtidigt! som! dess! fördelar! är! osäkra! blir! konsekvensen! att! färre! väljer! eller! har! möjlighet! att!

certifiera!sina!fastigheter.!I!sådana!fall!blir!det!färre!hållbarhetscertifierade!områden!på!marknaden.!

Detta!innebär!att!en!hållbarhetscertifiering!kan!användas!som!ett!konkurrensmedel!och!ett!sätt!att!

vara! unik,! och! ju! mer! unikt! ett! objekt! är! desto! mer! konkurrenskraftigt! är! det.!

Hållbarhetscertifieringen! kan! därmed! stärka! fastighetsbolagets! och! områdets! varumärke! och!

anseende!om!att!vara!miljöR!och!hållbarhetsmedvetna.!Om!en!hållbarhetscertifiering!används!i!syfte!

att! profilera! sig,! bör! frågan! ställas! inom! vilken! tidsram! en! hållbarhetscertifiering! kan! påverka!

fastighetsvärdet.!!

3.$Att$hållbarhetscertifieringen$blir$standard$
Skulle! en! hållbarhetscertifiering! bli! standard,! vilket! samtliga! respondenter! tror,! är! ett! rimligt!

antagande! att! det! blir! en! skillnad! på! fastighetsvärdet! beroende! på! om! fastigheten! är! certifierad!

respektive! icke! certifierad.! Om! denna! skillnad! beror! på! att! hållbarhetscertifieringen! är! en!

värdehöjande!faktor!eller!att!en!icke!certifiering!är!en!värdesänkande!faktor!är!osäkert.!!

Hur! lång! tid! dröjer! det! innan! en! hållbarhetscertifiering! blir! standard?! Med! tanke! på! att! det! för!

närvarande!endast! finns!en!certifierad!stadsdel!enligt!LEED!och!BREEAM!i!Europa! lär!det!sannolikt!

dröja! innan! en! sådan! certifiering! blir! standard! i! Sverige.! En! konsekvens! av! att! en! icke! certifiering!

skulle!vara!en!värdesänkande!faktor!kan!vara!att!dessa!fastigheter!bli!svårare!att!hyra!ut.!Att!det! i!

framtiden!kommer!bli!svårt!att!hyra!ut!en!fastighet!som!inte!är!certifierad!är!en!åsikt!som!de!flesta!

respondenter!delar.!!

6.3.2!Hög!standard!idag,!hög!standard!imorgon?!
Tidigare! nämnd! forskning! (Haapio! och! Viitaninemi! 2008)! lyfter! fram! frågan! kring! hur! länge!

byggnader! som! idag! anses! vara! av! hög! standard! kommer! fortsätta! anses! vara! av! hög! standard.!

Denna! frågeställning! lyfts! också! fram! av! en! av! respondenterna,! som! även! menar! att!

certifieringssystemens!gränsvärden!över!tid!bör!höjas!då!standarden!i!framtiden!kommer!vara!högre!

än!vad!den!är!idag.!Vad!vi!anser!vara!en!hög!nivå!på!miljö/hållbarhetsstandard!idag,!kanske!inte!är!

en! tillräckligt! hög! standard! imorgon.! Samma! resonemang! skulle! även! kunna! föras! vad! gäller!

certifiering!på!stadsdelsnivå.!Hur!länge!kommer!stadsdelar!som!är!hållbarhetscertifierade!anses!vara!

hållbara?!Det!vill!säga!vilken!hållbarhetstid!har!en!hållbarhetscertifiering!och!som!en!konsekvens!av!

det! resonemanget,! hur! länge! kommer! en! hållbarhetscertifiering! på! stadsdelsnivå! kunna! ha! en!

inverkan!på!fastighetsvärdet?!!

Om!hållbarhetscertifieringar!ger!marknadsmässiga!fördelar!under!en!begränsad!tidsram!och!om!det!

primära!målet!med!certifieringen!är!att!uppnå!ett!högre!fastighetsvärde!bör!följande!tas!i!beaktning:!

inom!vilken!tidsram!förväntas!investeringarna!för!en!certifiering!ge!ekonomiska!fördelar?!Beroende!

på!om!en!certifiering!påverkar!fastighetsvärdet!som!mest!under!en!kortare!tidsperiod!eller!under!en!

längre! tidsperiod,! samt! beroende! på! nivån! på! investeringskostnaderna,! kan! certifieringen! ur! ett!

fastighetsägarperspektiv! påverka! beslut! om! att! certifiera! en! fastighet! eller! inte.! Är! tanken! att! det!

certifierade!området!ska!förvaltas!under!en!längre!tid!eller!är!tanken!att!området!ska!säljas!inom!en!

kortare! tidsperiod?! Utifrån! detta! resonemang! kan! hållbarhetscertifieringars! betydelse! vara! en!

osäkerhetsfaktor.!!

!
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Om!det!istället!skulle!vara!så!att!det!som!idag!anses!vara!hög!standard,!är!en!tillräckligt!hög!standard!

i! framtiden! skulle! det! ur! ett! fastighetsägarperspektiv! vara! en! god! ide! att! investera! i! en!

hållbarhetscertifiering!då!fastighetens!värde!tycks!inneha!en!värdebeständighet.!Däremot!skulle!en!

sådan! utveckling! tyda! på! att! stadsutvecklingen! mot! ett! mer! och! mer! hållbart! byggande! tycks! ha!

stagnerat!och!att!strävan!efter!att!hela!tiden!förbättra!bebyggelsen!ha!svalnat.!En!sådan!utveckling!

skulle!vara!minst!sagt!oroväckande!med!tanke!på!att!dagens!bebyggelse!inte!lever!upp!till!tanken!om!

att! en! hållbar! utveckling! ska! ske! på! ett! sådant! sätt! att! den! inte! äventyrar! framtida! generationers!

möjligheter!att!tillgodose!sina!behov.!

!

!

! !
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7. AVSLUTANDE!DISKUSSION!
!

En! hållbarhetscertifiering! kan! användas! som! ett! verktyg! för! marknadsföring! och! höjning! av!

fastighetsvärdet! och! en! hållbarhetscertifiering! tycks! ge! högre! utslag! på! fastighetsvärdet! i! perifera!

områden! i! storstadsregioner.! Med! hänsyn! till! certifieringssystemens! anpassning! till! svenska!

geografiska! förutsättningar,! svenska! lagar! och! regler! borde! den! skräddarsydda! Bespoke0 BREEAM0
Communities,! eller! ännu! hellre! en! kommande! svensk! version! av! BREEAM! Communities,! vara!mer!

lämplig! att! använda! vid! certifiering! av! en! svensk! stadsdel! i! jämförelse! med! LEED! ND.! ! Skulle!

hållbarhetscertifieringen! istället! främst! användas! som! ett! värdehöjandeR! och!

marknadsföringsverktyg! bör! hållbarhetssystem! väljas! med! hänsyn! till! den! marknad! som! man! vill!

attrahera.! För! Arlanda! Holding! och! Femte! stadsdelen! är! certifiering! enligt! LEED! ND! inte! möjlig,!

eftersom! både! planerna! för! området! och! de! befintliga! intilliggande! områdena! inte! har! ett! tätt!

stadsmönster! med!många! kvarter! och! vägkorsningar.! ! Men! hänsyn! till! vilket! system! som! bäst! är!

anpassat! efter! en! svensk! kontext! skulle! Bespoke0 BREEAM0 Communities,! eller! den! kommande!

svenska! versionen! av! BREEAM0 Communities0 föreslås! för! Femte! stadsdelen.! Dessutom! tycks!

hållbarhetscertifieringar! ge! ett! högre! utslag! på! fastighetsvärdet! i! perifera! områden! i!

storstadsregioner,! vilket! skulle! kunna! vara! fördelaktigt! för! Femte! stadsdelen! i! Arlandastad! då!

området!inte!ligger!i!Stockholms!centralare!områden.!!Dock!är!en!hållbarhetscertifiering!så!pass!nytt!

och!obeprövat! i! Sverige!att!det! finns!en! stor!osäkerhet!kring!om!ett!hållbarhetscertifierat!område!

verkligen! blir! hållbarare! i! jämförelse! med! ett! icke! certifierat! område.! Vilken! respons! marknaden!

kommer!ge!till!en!hållbarhetscertifierad!stadsdel!när!den!väl!är!certifierad!och!sedan!färdigställd!är!

också! osäkert.! Ur! ett! fastighetsägarperspektiv! skulle! därför! en! hållbarhetscertifiering! på!

stadsdelsnivå!för!Femte!stadsdelen!i!Arlandastad!inte!rekommenderas!i!dagsläget,!utan!kanske!vore!

det! vettigt! för!Arlandastad!Holding! att! undersöka!möjligheterna! för! att! certifiera!på!byggnadsnivå!

istället.!

!!

Framtida!studier!
En! uppföljning! på! detta! arbete! skulle! kunna! vara! att! genomföra! en! intervjustudie! omfattande!

respondenter! från! offentlig! sektor.! En! sådan! studie! skulle! kunna! undersöka! om! betydelsen! av!

hållbarhetscertifieringar! skulle! överensstämma! med! intervjustudien! i! det! här! arbetet.! Det! skulle!

även! vara! intressant! att! göra! en! studie! över! vilka! konsekvenser! ett! statligt! beslut! om! att!

hållbarhetscertifiera!samtliga!nybyggnationer!av!bebyggelse!skulle!kunna!få.!En!ytterligare!intressant!

studie! skulle! vara! att! undersöka! hur! hållbar! en! stadsdel! i! Stockholms! innerstad! skulle! anses! vara!

utifrån!kriterier!ställda!i!BREEAM!Communities!respektive!LEED!Neighborhood!Development.!

! !
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Bilaga!1!
Projektet! bedöms! enligt! BREEAM! for! Communities! utifrån! åtta! olika! kategorier! innehållande! ett!

antal! frågeställningar!med! tillhörande!kriterier(BRE!Global!2008).! !Dessa!kategorier!och! rubrikerna!

på!dess!kriterier!visas!nedan:!!

Climate!&!Energy0

!CE1!R!Flood!Risk!Assessment!(Location)!

CE2!R!Surface!Water!Runoff!!

CE3!R!Rainwater!SUDS!!

CE4!R!Heat!Island!

CE5!R!Energy!Efficiency!!

CE6!R!Onsite!Renewables!

CE7!R!Future!renewables!

CE8!R!Services!!

CE9!R!Water!Consumption!!

CE10!R!Design!Water!Resilience!

CE11!R!Sub/smartRmetering!!

Community!

COM1!R!Inclusive!Design!

COM2!R!Consultation!

COM3!R!Development!User!Guide!

COM4!R!Management!and!Operation!

Place!Shaping!

PS1!R!Sequential!approach!

PS2!R!Land!Reuse!

PS3!R!Building!Reuse!

PS4!R!Landscaping!

PS5!R!Design!and!Access!

PS6!R!Green!Areas!

PS7!R!Local!Demographics!
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PS8!R!Affordable!Housing!

PS9!R!Secure!by!Design!

PS10!R!Active!Frontages!

PS11!R!Defensible!Spaces!

PS12!R!Local!Vernacular!

PS13!R!Security!Lightning!

PS14!R!Form!of!Development!!

PS15!R!Form!of!Development!R!Pedestrian!Movement!

Ecology!&!Biodiversity!

ECO1!R!Ecological!Survey!

ECO2!R!Biodiversity!Action!Plan!

ECO3!R!Native!Flora!

ECO4!R!Wildlife!Corridors!

Transport!&!Movements!

TRA1!R!Location/Capacity!!

TRA2!R!Availability/Frequency!!

TRA3!R!Facilities!!

TRA4!R!Local!amenities!!

TRA5!R!Network!!

TRA6R!Facilities!!

TRA7!R!Car!Clubs!!

TRA8!R!Flexible!parking!!

TRA9!R!Local!parking!

TRA10!R!Home!Zones!!

TRA110K0Transport0Assessment00

TRA12!R!Electric!Vehicle!Charging!Points!!

TRA13!R!Transport!Impacts!!
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TRA14!R!Commercial!LGV!Plan!!

Resources!

RES1!R!Low!Impact!!

RES2!R!Locally!Sourced!Materials!

RES3!R!Road!Construction!!

RES4!R!Composting!

RES5!R!Groundwater!

RES6!R!Land!Remediation!

Business!&!Economy!

BUS1!R!Business!Priority!Sectors!!

BUS2!R!Labour!and!Skills!!

BUS3!R!Employment!

BUS4!R!New!Business!!

BUS5!R!Investment!!

Buildings!

BLD1!R!Domestic!

BLD2!–!Non!Domestic!

BLD3!–!Building!Refurbishment!

Innovation!

Innovation!Credits!

Innovation!Credits! !
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Bilaga!2.!
Projektet!bedöms!enligt!LEED!Neighborhood!Development!utifrån!fem!olika!kategorier!innehållande!

ett!antal!frågeställningar!med!tillhörande!kriterier!(USGBC!2009a).!!Dessa!kategorier!och!rubrikerna!

på!dess!kriterier!visas!nedan:!!

Smart!location!and!linkage!!
prerequisite!1!Smart!Location!required!

prerequisite!2!Imperiled!Species!and!Ecological!Communities!required!

prerequisite!3!Wetland!and!Water!body!Conservation!required!

prerequisite!4!Agricultural!Land!Conservation!required!

prerequisite!5!floodplain!Avoidance!required!

Credit!1!preferred!Locations!!

Credit!2!brownfield!redevelopment!

Credit!3!Locations!with!reduced!Automobile!Dependence!

Credit!4!bicycle!Network!and!Storage!

Credit!5!housing!and!Jobs!proximity!

Credit!6!Steep!Slope!protection!

Credit!7!Site!Design!for!habitat!or!Wetland!and!Water!body!Conservation!

Credit!8!restoration!of!habitat!or!Wetlands!and!Water!bodies!

Credit!9!LongRterm!Conservation!management!of!habitat!or!Wetlands!and!Water!bodies!

Neighborhood!pattern!and!Design!!
prerequisite!1!Walkable!Streets!required!

prerequisite!2!Compact!Development!required!

prerequisite!3!Connected!and!open!Community!required!

Credit!1!Walkable!Streets!!

Credit!2!Compact!Development!!

Credit!3!mixedRUse!Neighborhood!Centers!!

Credit!4!mixedRincome!Diverse!Communities!!

Credit!5!reduced!parking!footprint!!

Credit!6!Street!Network!!
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Credit!7!transit!facilities!!

Credit!8!transportation!Demand!management!!

Credit!9!Access!to!Civic!and!public!Spaces!!

Credit!10!Access!to!recreation!facilities!!

Credit!11!visitability!and!Universal!Design!!

Credit!12!Community!outreach!and!involvement!!

Credit!13!Local!food!production!!

Credit!14!treeRLined!and!Shaded!Streets!!

Credit!15!Neighborhood!Schools!!

Green!infrastructure!and!Buildings!!
prerequisite!1!Certified!green!building!required!

prerequisite!2!minimum!building!Energy!Efficiency!required!

prerequisite!3!minimum!building!Water!Efficiency!required!

prerequisite!4!Construction!Activity!pollution!prevention!required!

Credit!1!Certified!green!buildings!!

Credit!2!building!Energy!Efficiency!!

Credit!3!building!Water!Efficiency!!

Credit!4!WaterREfficient!Landscaping!!

Credit!5!Existing!building!reuse!!

Credit!6!historic!resource!preservation!and!Adaptive!Use!!

Credit!7!minimized!Site!Disturbance!in!Design!and!Construction!!

Credit!8!Storm!water!management!!

Credit!9!heat!island!reduction!!

Credit!10!Solar!orientation!!

Credit!11!onRSite!renewable!Energy!Sources!!

Credit!12!District!heating!and!Cooling!!

Credit!13!infrastructure!Energy!Efficiency!!

Credit!14!Wastewater!management!!
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Credit!15!recycled!Content!in!infrastructure!!

Credit!16!Solid!Waste!management!infrastructure!!

Credit!17!Light!pollution!reduction!!

Innovation!and!Design!process!!
Credit!1!innovation!and!Exemplary!performance!

Credit!2!LEED®!Accredited!professional!!

Regional!priority!Credit!!
Credit!1!regional!priority!!

! !
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Bilaga!3.!!
BREEAM!Communities!kriterier!!
obligatoriska#kriterier#är#gulmarkerade#

Syfteskolumnen#är#direkta#citat#ur#BREEAM#Communities#manual#(BRE#Global#2008)#

#

Uppfyllda!kriterier! Syfte! Motivering!

CE8!R!Service!

To! provide! easy! access! to! site! service! and! communications!

infrastructure,! with! minimal! disruption! and! need! for!

reconstruction,!and!allowing!for!future!growth!in!services.!Will!

site! heating/cooling/power/water/sewerage! and!

communications! infrastructure! running! through! the!

public! realm! be! designed! for! easy! access! and! allow! for! the!

future!expansion!of!services?!

Detta!krav!motsvarar!vad!

som!är!lagstadgat!i!Sverige!

(PBL)!och!ses!därför!som!en!

självklarhet!(Hållplatsen!

2011).!

RES5!R!Groundwater!

To! ensure! that! the! development! does! not! adversely! impact!

upon! local! public! or! private! water!

supply! through! polluting! aquifers! or! groundwater.! Are!

pollution! prevention! measures! being! installed!

to! ensure! that! water! quality! at! nearby! surface! water! and!

groundwater! sources! is! not! adversely!

affected! during! construction! or! occupation! of! the!

development?!

Detta!krav!är!enligt!svensk!

lag!och!hanteras!inom!

Miljökonsekvensbeskrivning!

(Hållplatsen!2011).!!

PS1!R!Sequential!Approach!

To!ensure!the!most!effective!and!efficient!use!of!land,!applying!

a! sequential! approach! to! ensure! appropriate! development.!

How!can!the!site!be!best!characterised?!A)!Contaminated!land!

–!remediated!or!awaiting!remediation!B)!Brownfield!–!derelict!

urban! land! OR! existing! developed! land! C)! Previously!

undeveloped!–!includes!residential!garden!(s)!

Området!är!enligt!detaljplan!

inte!tidigare!exploaterad!och!

området!är!enligt!den!

fördjupade!översiktsplanen!

utpekat!som!mark!som!ska!

exploateras!(Sigtuna!

kommun!2006)!

PS4!R!Landscaping!

To! ensure! that! the! character! of! the! landscape! is! respected!

and,! where! possible,! enhanced! through! the! location! of!

features!and!design!appropriate!to!the!local!environment.!Will!

a! landscaping! scheme! be! drawn! up,! in! consultation!with! the!

Local! Authority,! for! the! site! to! provide! an! integrated!

and!ecologically! sensitive!green! infrastructure!with! landscape!

and! ecological! assets! preserved! and! appropriately!

augmented?!

Kravet!anses!i!Sverige!vara!

en!självklarhet!(Hållplatsen!

2011).!

PS5!R!Design!and!Access!

To! ensure! that! the! development! is! accessible,! aesthetically!

and! architecturally! attractive.! Has! a!

design! and! access! statement,! incorporating! the! findings! of!

context! appraisals! and! explaining!

emerging! design! principles! been! discussed! with! the! Local!

Authority!prior!to!the!application?!

Kravet!uppfylls!enligt!

översiktsplan!och!i!enlighet!

med!detaljplanen!har!en!

prövning!av!projektets!

miljöpåverkan!genomförts!i!

samråd!med!berörda!

kommunala!förvaltningar.!

Ytterligare!beskrivs!i!

detaljplaneförslaget!att!

byggnadernas!gestaltning!ska!

ansluta!till!

gestaltningsprinciperna!för!

Arlandastad!(Sigtuna!

kommun!2006;!Sigtuna!

kommun!2012).!
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TRA3!R!Facilities!Public!Transport!

To!encourage!more!frequent!use!of!public!transport!during!the!

entire!year,!by!having!waiting!areas!which!are!considered!safe!

and!out!of!the!weather.!What!provision!will!be!made!for!a!safe!

bus,!tram!or!train!shelter!or!waiting!rooms?!

Minimumkravet!för!denna!

frågeställning!är!en!

självklarhet!i!svensk!kontext!

(Hållplatsen!2011).!!

TRA5!R!Network!!

To!promote!cycling!as!an!alternative!to!the!use!of!private!cars!

for! shorter! journeys.! Will! there! be! a! network! of! safe! bike!

routes! to! local! facilities!near! to!and!overlooked!by! roads!and!

pavements?!

Detta!krav!uppfylls!enligt!

detaljplan,!både!i!

bemärkelsen!av!att!området!

är!anpassat!för!gångR!och!

cykelvägar!och!att!!områdets!

cykelnät!ska!kopplas!ihop!

med!sigtuna!kommuns!

stomnät!i!arlandastad!

(Sigtuna!kommun!2012).!

TRA9!R!Local!Parking!

To!reduce!levels!of!car!parking!available!as!an!incentive!to!use!

public! transport! and! other!

methods!of!mobility!and!communication.!How!will!car!parking!

standards! compare! with! Local!

Authority!requirements?!

Detta!krav!uppnås!enligt!

detaljplan.!Detaljplanen!

beskriver!hur!parkering!

kommer!anordnas!och!att!

kommunen!har!tagit!fram!

riktvärden!för!antal!

parkeringsplatser!(Sigtuna!

kommun!2012).!!

TRA11!R!Transport!Assessment!

To!manage! the! impact!of! the!development!upon! the!existing!

transport! infrastructure! and! the! community.!Has! a! Transport!

Assessment! been! carried! out! in! line! with! Department! for!

Transport!

guidance?!

Enligt!detaljplanens!

behovsbedömning!av!

miljöpåverkan!uppfyller!

området!detta!krav.!!

TRA13!R!Transport!Impacts! To!ensure!vehicle!speeds!are!appropriate!to!all!road!users.!

Detta!krav!uppfylls!enligt!

detaljplan!med!beskrivning!

utformning!av!huvudR!och!

lokalavägnätet.!

COM1!R!Inclusive!Design!

To! create! an! inclusive! community! by! encouraging! the!

construction! of! buildings! that! are! accessible! and! easily!

adaptable! to!meet! the! changing! needs! of! current! and! future!

occupants.! Will! the! development! be! designed! for! improved!

accessibility!for!mobility!impaired!occupants?!

Detta!krav!täcks!av!svensk!

lagstiftning!(Hållplatsen!

2011).!

ECO1!R!Ecological!Survey!

To! determine! the! ecological! value! of! the! habitats! in! and!

around! the! site! in! order! to! maintain!

and!enhance!biodiversity!and!protect!existing!natural!habitats.!

Will! a! full! ecological! survey! be! carried! out,! by! a! qualified!

ecologist,! to! examine! habitats! in! and! around! the! site! and!

migration! routes! across!

the!site?!

Kravet!uppfylls!enligt!

detaljplan!med!tillhörande!

rapporter!(Sigtuna!kommun!

2012).!!

ECO2!R!Biodiversity!Action!Plan!

To!improve!and!strengthen!the!ecological!value!of!the!site!and!

existing! habitats.! Will! there! be!

an! increase! in! important,! valued! or! sensitive! habitats!

identified! in! the! Local! Biodiversity! or! Habitat!

Action! Plans! (LBAP,! BAP,! LHAP,! HAP)! either! by! area! of!

increased! ecological! value?! (as! assessed! by! a!

qualified! ecologist)! or! support! for! a! species! identified! in! the!

Action!Plans?!

Kravet!uppfylls!enligt!

detaljplanen!med!tillhörande!

rapporter!(Sigtuna!kommun!

2012).!

BUS4!R!New!Business!

That! new! business! space! should! complement! and! enhance!

those! businesses! already! in! the! local!

area.!Will!new!business!space!increase!/!maintain!the!viability!

of!existing!businesses?!

Kravet!uppfylls!enligt!den!

fördjupade!översiktsplan!för!

Arlandastad!(Sigtuna!

kommun!2006).!

!

! !
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Bilaga!4.!
BREEAM!Communities!kriterier!!
obligatoriska#kriterier#är#gulmarkerade#

Syfteskolumnen#är#direkta#citat#ur#BREEAM#Communities#manual#(BRE#Global#2008)#

#

!Ej!uppfyllda!kriterier! Syfte! Motivering!

RES6!R!Land!Remediation!

To! promote! the! reRuse! of! contaminated! land! in! an! appropriate! and!

sustainable! manner.! How! has! the! site! been! remediated?! A)! Prevent!

generation! of! waste! arising! from! site! B)! InRsitu! remediation! treatment!

(excluding!capping!systems)!C)!ExRsitu!treatment!at!the!site!of!generation!

OR!off!site!treatment!facility!and!return!for!reRuse!where!feasible!D)!On!

site!containment!or!capping!

Då!området!inte!är!förorenat!

kan!kriteriet!inte!uppnås!

(Sigtuna!kommun!2012a).!

PS2!R!Land!Reuse!
To!ensure!the!most!effective!and!efficient!use!of!land.!How!much!of!the!

development!site!will!be!previously!developed!or!Brownfield! land!which!

will!be!brought!back!into!use!by!this!development?!

Området!är!inte!tidigare!

utvecklat!och!kan!därför!inte!

uppfylla!kriteriet!(Sigtuna!

kommun!2012a).!!

PS6!R!Green!Areas!
To!ensure!access! to!high!quality!public!green! space! for!all.!How!far!will!

the! local! community! have! to! travel! to! reach! high! quality! public! green!

space?!

Området!uppfyller!inte!kravet!

på!närhet!mellan!bostäder!

och!offentliga!gröna!ytor!

eftersom!området!inte!har!

bostäder!(Sigtuna!kommun!

2012a).!!

PS7!R!Local!Demographics!

To!ensure!that!the!development!attracts!a!diverse!community!reflecting!

surrounding! local! demographic! trends! and! priorities.! Has! a! statement!

been! prepared! explaining! how! the! development! contributes! to! the!

housing! needs! of! the! area,! in! terms! of! type,! size,! tenure! and! reflecting!

the!needs!of!the!current!and!prospective!community!demographics,!and!

what! steps! have! been! taken! to! make! the! development! affordable! for!

local!people?!

Kravet!kan!inte!uppnås!

eftersom!området!inte!har!

bostäder!(Sigtuna!kommun!

2012).!Kravet!som!sådant!

hade!varit!en!självklarhet!i!

Sverige!om!området!haft!

bostäder!(Hållplatsen!2011).!!

PS8!R!Affordable!Housing!

To!prevent!social!inequalities!and!foster!a!socially!inclusive!community!by!

promoting! effective! integration! of! affordable! housing! within! the!

development.! Is! the! affordable! housing! indistinguishable!

from!the!rest!of!the!development!in!terms!of!aesthetics!and!distribution?!

Kravet!kan!inte!uppnås!

eftersom!området!inte!har!

bostäder!(Sigtuna!kommun!

2012).!Dessutom!har!inte!

Sverige!liknade!

bostadsverktyg!som!skulle!

vara!kompatibla!med!detta!

krav!(Hållplatsen!2011).!

TRA4!R!Local!Amenities! To!reduce!the!need!or!requirement!to!travel!by!car!to!essential!facilities!

by!having!them!within!a!reasonable!walking!distance.!

Kravet!uppfylls!inte!eftersom!

området!inte!har!bostäder!

och!kravet!bygger!avståndet!

mellan!bostäder!till!olika!

anläggningar!och!service!

(Sigtuna!kommun!2012a).!

TRA10!R!Home!Zones!

To! enable! residents! the! ability! to! use! and! enjoy! space! around! homes!

whilst! maintaining! vehicular! access.! Will! the! development! have!

residential! /! mixed! use! streets! (excluding! primary! and! public! transport!

routes)! designed! for! pedestrian! priority?!

methods!of!mobility!and!communication.!How!will!car!parking!standards!

compare!with!Local!Authority!requirements?!

Kravet!uppfylls!inte!då!det!

inte!finns!bostäder!i!området!

att!applicera!kravets!idé!på!

(Sigtuna!kommun!2012a).!!
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BLD1!RDomestic!

To!ensure! that!all!buildings!within! the!development!are!assessed!under!

the!

appropriate! Code! for! Sustainable! Homes! rating.! What! Code! Level! (or!

equivalent)!will!be!achieved!for!the!proposed!buildings?!

Området!har!inga!bostäder!

och!därför!kan!kravet!inte!

uppfyllas!(Sigtuna!kommun!

2012a).!Dessutom!bygger!

kravet!på!brittisk!standard!

(BRE!Global!2008).!

! !
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Bilaga!5.!
BREEAM!Communities!kriterier!!
obligatoriska#kriterier#är#gulmarkerade#

Syfteskolumnen#är#direkta#citat#ur#BREEAM#Communities#manual#(BRE#Global#2008)#

Kriterier!som!ej!kunde!
avgöras! Syfte! Motivering!

CE!1!R!Flood!Risk!Assessment!
(Location)!

To!ensure! that!sites!and!developments! take!due!account!of!

flood! risk,! and! where! it! is! present,! take! appropriate!

measures!to!reduce!the!risk!of!flooding.!

Byggnadernas!placering!för!att!

undvika!översvämning!med!

hänvisning!till!brittisk!

kartering.!

CE!2!R!Surface!Water!Runoff! To! reduce! the! risk! of! flooding! on! proposed! development!

sites!and!adjacent!areas!of!land.!

Områdets!förmåga!att!möta!

nederbörd!uppemot!500R

årsregn.!

CE3!R!Rainwater!SUDS! To! ensure! that! roof! space! is! used! productively! to!minimise!

water!demand!and!manage!water!run!off!on!the!site.!!

Utformning!av!tak!för!att!

samla!upp!regnvatten!

alternativt!gröna!tak.!

CE4!R!Heat!Island!
To! reduce! heat! absorption! within! the! development! thus!

reducing! the! incidence! of! overheating! and! the! need! for!

powered!cooling.!

Utformning!av!området!för!att!

reducera!oönskad!värme!

genom!skuggade!av!offentliga!

platser!och!gångvägar.!

CE5!R!Energy!Efficiency! To! increase! the! overall! efficiency! of! the! development!

through!energy!efficient!design!and!management.!!

Energiplan!för!optimering!av!

byggnadernas!

energieffektiviserande!

mätverktyg.!!

CE6!R!Onsite!Renewable(s)!
To!promote! the! increased!use!of! renewable!energy! sources!

to! reduce! dependence! on! fossil! fuels! producing! CO2!

emissions.!

Beslut!om!att!använda!

teknologi!för!mätning!av!

energianvändning!som!möter!

av!specifika!krav.!

CE7!R!Future!Renewable(s)! To! encourage! the! future! use! of! active! solar! technologies!

where!they!are!not!originally!supplied.!

Möjlighet!för!byggnader!att!i!

framtiden!koppla!in!utrustning!

för!användning!av!solenergi.!

CE9!R!Water!Consumption! To! reduce! the! overall! consumption! of! clean!water! for! nonR

potable!uses!

Målsättning!för!

vattenkonsumtion!för!hela!

området.!

CE10!R!Design!Weather!
Resources!

To! ensure! the! development! is! resilient! to! the! weather!

including!expected!future!climate!change!impacts.!

Utformning!av!områdets!

mikroklimat!med!hänsyn!till!

förutspådda!effekter!om!ökad!

vind!och!nederbörd.!

CE11!R!Sub/smart!metering! To!enable!development! and!building!users! to!monitor! their!

energy!and!water!consumption.!

Kommer!det!möjliggöras!så!att!

områdets!och!byggnadernas!

användare!kommer!kunna!

övervaka!(genom!mätning)!

energiR!och!

vattenkonsumtion?!

RES!1!R!Low!Impact! To! increase! the! volume! of! low! environmental! impact!

materials!used!during!the!construction!of!developments.!

Val!av!byggnadsmaterial!vid!

byggnation.!

RES!2!R!Locally!Sourced!materials! To!increase!the!proportion!of! locally!sourced!materials!used!

in!the!construction!process!

Strategier!för!användandet!av!

lokala!material!vid!byggnation.!

RES!3!R!Road!Construction!
To! increase! the! proportion! of! locally! reclaimed! materials!

used! in! the! construction! of!

roads,!pavement,!public!spaces!and!car!parks!

Andel!av!byggnadsmaterial!till!

vägar!som!är!återvunnet!

material.!

RES!4!R!Composting/!Resource!
Efficiency!Waste!Operation!

To!promote!resource!efficiency!both!during!construction!and!

through!the!life!cycle!of!the!development.!

Resurseffektivitet!och!

minimering!av!avfall!enligt!viss!

brittisk!standard.!
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PS3!R!Building!Reuse! To!ensure!effective!reRuse!of!appropriate!buildings.!

Andel!av!byggnader!som!

kommer!återanvändas/byggas!

om.!

PS9!R!Secure!by!Design!
To!recognise!and!encourage!the!implementation!of!effective!

design! measures! that! will! reduce! the! opportunity! for! and!

fear!of!crime!on!the!new!development.!

Andel!av!byggnaderna!som!

kommer!bli!designade!utefter!

viss!brittisk!standard.!

PS10!R!Active!Frontage!
To! ensure! that! building! frontages! encourage! pedestrian!

usage! of! the! streets,! helping! to! make! a! place! feel! more!

vibrant!and!contributing!to!vitality.!!

Design!av!entréer!på!

byggnader.!

PS11R!Defensible!Spaces! To! create! defensible! spaces! that! clearly! defines! public! and!

private!spaces.!

Avgränsning!mellan!det!

offentliga!och!privata!rummet.!

PS12!R!Local!Vernacular! To!ensure!that!the!development!responds!to!local!character!

whilst!reinforcing!its!own!identity.!

Områdets!karaktär!

(utformning,!material,!färgval)!

och!hur!stark!dess!identitet!är.!

PS13!R!Security!Lighting! To!ensure! that! lighting!on!the!development!site! is!designed!

to!reduce!light!pollution.!

Ljusstrategi!för!att!minska!

energianvändningen!i!

området.!

PS14!R!Form!of!Development! To!achieve!visual!and!physical!connectivity!that!makes!it!easy!

to!find!the!development!and!to!navigate!around.!

Områdets!koppling!till!andra!

områden!samt!dess!möjlighet!

att!navigera!sig!i.!

PS15!R!Form!of!Development!
(Pedestrian!Movement)!

To!promote!walking!as!an!alternative!to!vehicle!use!for!short!

journeys!

Det!offentliga!gaturummets!

anpassning!och!säkerhet!för!

fotgängare!samt!

bestämmelser!om!hastighet!

för!fordon.!

TRA!1!R!Location!/Capaciy! To!encourage!and!enable!the!use!of!public!transport.!
Kollektivtrafikens!kapacitet:!

rutt!och!turtäthet.!

TRA!2!R!Availability/!Frequency!
To!ensure!the!availability!of! frequent!and!convenient!public!

transport! links! to! fixed! public! transport! nodes! (train,! bus,!

tram!or!tube)!and!local!centres!

Gångavstånd!till!kollektivtrafik!

och!denna!sträckas!säkerhet.!

TRA!6!R!Facilities!Cycling!

To! promote! cycling! as! an! alternative! to! the! use! of! private!

cars!for!shorter!journeys,!and!reducing!the!fear!of!crime,!by!

providing! secure! bicycle! facilities! at! local! facilities!

and!transport!nodes!

Cykelförråd,!cykelställ!och!

duschar!!i!anslutning!till!

serviceanläggningar!och!

kollektivtrafiksanslutningar.!

TRA!7!R!Car!Clubs! To! reduce! local! residents’! dependency! on! the! use! and!

ownership!of!privately!owned!cars.!
Utredning!om!bilpol!i!området.!

TRA!8!R!Flexible!Parking!
To!ensure!that!the!development!provides!flexible!spaces!that!

can! accommodate! other! uses! outside! the! areas! of! peak!

parking!demand.!

Utformning!av!

parkeringsplatser!för!

multianvändning.!

TRA!12!R!Electric!Vehicle!Charing!
Points!

To!promote!the!integration!of!electric!vehicle!charging!points!

in!new!developments.!

Utredning!om!elbilsstationer!i!

området.!

TRA!14!R!Commercial!LGV!Plan! To! reduce! the! impact! of! heavy! goods! vehicles! loading! on!

public!highways.!

Möjlighet!för!lastningsplatser!

för!handelR!och!industrilokaler.!

COM2!R!Consultation!

To! promote! community! involvement! in! the! design! of! the!

development!to!ensure!their!needs,!ideas!and!knowledge!are!

taken! into! account! to! improve! the! quality! and!

acceptability!of!the!development!

Lokalbefolkningens!

samrådande!i!projektets!

beslutsprocess.!

COM3!R!Development!User!
Guide!

To! encourage! and! promote! sustainable! lifestyles! and! help!

with! the! integration! into!

the!local!community!

Tillhandahållande!av!

information!rörande!

resursanvändning.!
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COM4!R!Management!and!
Operation!

To!ensure! that! community! facilities!are!maintained!and! the!

community!has!a!sense!of!ownership!of!them!

Projektutvecklarens!

ansvarande!av!föreningsR

/servicelokaler.!

ECO3R!Native!Flora! To! ensure! that! the! trees! and! shrubs! that! are! specified!

contribute!to!the!ecological!value!of!the!site!

Antal!buskar!och!träd!som!är!

inhemska!

ECO4!R!Wildlife!Corridors! To! improve! the!ecological!value!of! the!site!and!support! the!

viability!of!species!by!linking!populations!and!habitats.!!

Skapande!och!bevarande!av!

förutsättningar!för!livsmiljöer!

och!arter.!

BUS!1!R!Business!Priority!Sectors! To! promote! business! growth! within! regionally! prioritised!

sectors.!

Bedömning!av!förväntade!

hyresgäster!och!affärstyper!

samt!den!service!som!dessa!

efterfrågar.!

BUS!2!R!Labour!and!Skills! To!ensure!that!the!development!contributes!to!regeneration!

initiatives.!

Involverande!av!lokal!

arbetskraft/underleverantörer.!

BUS!3!R!Employment! To!create!additional!permanent!jobs!within!the!local!area.!

Projektets!negativa!påverkan!

på!den!lokala!

sysselsättningsgraden.!

BUS!5!R!Investment!
To! attract! inward! investment! from! businesses! and!

organisations! from! outside! the! immediate! area! to! increase!

economic!well!being.!

Utformas!området!för!att!

attrahera!investerare!samt!

efterfrågas!studie!över!

vakanser!i!omgivande!

områden.!

BLD!2!R!Non!Domestic! To! ensure! that! all! buildings! within! the! development! are!

assessed!under!the!appropriate!BREEAM!rating!

Vilken!BREEAMRvärdering!

föreslagna!byggnader!i!

området!kommer!få.!

BLD!3!R!Building!Refurbishment!
To! ensure! that! all! retained! buildings! that! are! to! be!

refurbished!within! the!development!are!assessed!under! the!

appropriate!BREEAM!rating!to!increase!their!sustainability!

BREEAMRvärdering!på!

befintliga!byggnader!i!

området.!

Innovation!Credits!
To! support! innovation! within! the! construction! industry!

through! the! recognition! of! sustainability! related! benefits!

which!are!not!rewarded!by!standard!BREEAM!issues!

Perfektion!av!utförande!av!

kriterier!ställda!av!BRE.!

! !
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Bilaga!6.!
LEED!Neighborhood!Development!kriterier!!

obligatoriska#kriterier#är#gulmarkerade#
Syfteskolumnen#är#direkta#citat#ur#LEED#NDs#manual#(USGBC#2009a)#

#

Uppfyllda!kriterier! Syfte! Motivering!

SLL!Prerequisite!3:!Wetland!and!Water!Body!
Conservation!

To!preserve!water!quality,!

natural!hydrology,!habitat,!

and!biodiversity!through!

conservation!of!wetlands!and!

water!bodies.!

Enligt!detaljplan!har!länsstyrelsen!

konstaterat!att!området!inte!längre!

är!att!betrakta!som!våtmark!och!

motsätter!sig!inte!exploatering!och!

dessutom!ligger!området!inte!inom!

kritiskt!avstånd!från!

våtmark/vattenområde!(Sigtuna!

kommun!2012a).!

GIB!Credit!6:!Historic!Resource!Preservation!and!
Adaptive!Use!

To!encourage!the!

preservation!and!adaptive!use!

of!historic!buildings!and!

cultural!landscapes!that!

represent!significant!

embodied!energy!and!cultural!

value,!in!a!manner!that!

preserves!historic!materials!

and!characterRdefining!

features.!

Detta!kriterium!uppfylls!då!

kulturhistoriska!lämningar!klarlagts!

genom!särskild!arkeologisk!utredning!

genomförts!(Sigtuna!kommun!

2012a).!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Bilaga!7.!!
LEED!Neighborhood!Development!kriterier!!

obligatoriska#kriterier#är#gulmarkerade#
Syfteskolumnen#är#direkta#citat#ur#LEED#NDs#manual#(USGBC#2009a)#

#

Ej!uppfyllda!kriterier! Syfte! Motivering!

SLL!Credit!1:!Preferred!Locations!

To!encourage!development!within!existing!

cities,!suburbs,!and!towns!to!reduce!adverse!

environmental!and!public!health!effects!

associated!with!sprawl.!To!reduce!

development!pressure!beyond!the!limits!of!

existing!development.!To!conserve!natural!

and!financial!resources!required!for!

construction!and!maintenance!of!

infrastructure.!

Området!ligger!inte!intill!tidigare!

utvecklad!mark,!kringliggande!

områden!har!för!få!antal!korsningar!

samt!området!har!inga!bostäder!

(Sigtuna!kommun!2012a;!Sigtuna!

kommun!2012c;!Google!Maps!2012).!

SLL!Credit!2:!Brownfields!
Development!

To!encourage!the!reuse!of!land!by!developing!

sites!that!are!complicated!by!environmental!

contamination,!thereby!reducing!pressure!on!

undeveloped!land.!

Då!området!är!tidigare!oexploaterad!

och!därmed!inte!före!detta!

industrimark!uppfylls!inte!detta!krav!

(Sigtuna!2012a).!!

SLL!Credit!5:!Housing!and!Jobs!
Proximity!

To!encourage!balanced!communities!with!a!

diversity!of!uses!and!employment!

opportunities.!

Kraven!uppfylls!inte!då!området!

varken!har!bostäder!eller!omges!av!

tidigare!utvecklad!mark.!Området!

omges!inte!heller!av!mark!med!

tillräckligt!många!korsningar!per!

areaenhet!(Sigtuna!kommun!2012a;!

Sigtuna!kommun!2012c;!Google!

Maps!2012).!

NPD!Prerequistie!3.!Connected!and!
Open!Community!

To!promote!projects!that!have!high!levels!of!

internal!connectivity!and!are!well!connected!

to!the!community!at!large.!To!encourage!

development!within!existing!communities!

that!promote!transportation!efficiency!

through!multimodal!transportation.!To!

improve!public!health!by!encouraging!daily!

physical!activity.!

Området!uppfyller!inte!krav!om!antal!

korsningar!per!area!enhet!(minst!29!

korsningar!för!hela!området).!

Omkringliggande!områden!uppfyller!

inte!heller!krav!om!antal!korsningar!

(Sigtuna!kommun!2012a;!Sigtuna!

kommun!2012c;!Google!Maps!2012)!

NPD!Credit!2:!Compact!Development!

To!encourage!development!in!existing!areas!

to!conserve!land!and!protect!farmland!and!

wildlife!habitat.!To!promote!livability,!

walkability,!and!transportation!efficiency,!

including!reduced!vehicle!miles!traveled!

(VMT).!To!improve!public!health!encouraging!

daily!physical!activity!associated!with!

alternative!modes!of!transportation!and!

compact!development.!

Området!uppnår!inte!

minimumkravet!för!exploateringstal!

(Sigtuna!kommun!2012a;!Sigtuna!

komun!2012c).!

NPD!Credit!3:!MixedRUse!
Neighborhood!Centers!

To!cluster!diverse!land!uses!in!accessible!

neighborhood!and!regional!centers!to!

encourage!daily!walking,!biking,!and!

transit!use,!reduce!vehicle!miles!traveled!

(VMT)!and!automobile!dependence,!and!

support!carRfree!living.!

Det!finns!inga!bostäder!i!området!

eller!inom!400!m!från!området!som!

har!viss!typ!av!service!inom!400m!

(Sigtuna!kommun!2012a;!Sigtuna!

kommun!2012c).!!
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NPD!Credit!4:!MixedRIncome!Diverse!
Communities!

To!promote!socially!equitable!and!engaging!

communities!by!enabling!residents!from!a!

wide!range!of!economic!levels,!

household!sizes,!and!age!groups!to!live!in!a!

community.!

Området!har!inga!bostäder!och!kan!

därför!inte!uppfylla!kravet!(Sigtuna!

kommun!2012a).!!

NPD!Credit!6:!Street!Network!

To!promote!projects!that!have!high!levels!of!

internal!connectivity!and!are!well!connected!

to!the!community!at!large.!

To!encourage!development!within!existing!

communities,!thereby!conserving!land!and!

promoting!multimodal!transportation.!To!

improve!public!health!by!encouraging!daily!

physical!activity!and!reducing!the!negative!

effects!of!motor!vehicle!emissions.!

Krav!på!antal!korsningar!i!och!till!

området!uppfylls!inte!(Sigtuna!

kommun!2012c).!

GIB!Credit!5:!Existing!Building!Reuse!

To!extend!the!life!cycle!of!existing!building!

stock!to!conserve!resources,!reduce!waste,!

and!reduce!adverse!environmental!effects!of!

new!buildings!related!to!materials!

manufacturing!and!transport.!

Kravet!uppfylls!inte!då!det!inte!finns!

några!historiska!byggnader!i!området!

(Sigtuna!kommun!2012a).!

RPC!Credit!1:!Regional!Priority!
To!encourage!strategies!that!address!

geographically!specific!environmental,!social!

equity,!and!public!health!priorities.!

Projekt!utanför!USA!är!inte!

berättigade!till!poäng!inom!detta!

kriterium.!

!

! !
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Bilaga!8.!!
LEED!Neighborhood!Development!kriterier!!

Syfteskolumnen#är#direkta#citat#ur#LEED#NDs#manual#(USGBC#2009a)#

obligatoriska#kriterier#är#gulmarkerade#

Kriterier!som!ej!kunde!avgöras! Syfte!
Efterfrågad!information,!
som!ej!kunnat!besvaras!

SLL!Prerequisite!1:!Smart!location!

To!encourage!development!within!and!near!

existing!communities!and!public!transit!

infrastructure.!To!encourage!improvement!

and!redevelopment!of!existing!cities,!suburbs,!

and!towns!while!limiting!the!expansion!of!the!

development!footprint!in!the!region!to!

appropriate!circumstances.!To!reduce!vehicle!

trips!and!vehicle!miles!traveled!(VMT).!To!

reduce!the!incidence!of!obesity,!heart!

disease,!and!hypertension!by!encouraging!

daily!physical!activity!

associated!with!walking!and!bicycling.!

Gångavstånd!från!byggnadernas!

entréer!till!kollektivtrafik!samt!turtäthet!

i!området.!

SLL!Prerequisite!2:!Imperiled!Species!
and!Ecological!Communities!

Conservation!

To!conserve!imperiled!species!and!ecological!

communities.!

Förekomst!av!listade!arter!enligt!

amerikansk!instans.!

SLL!Prerequisite!4:!Agricultural!Land!
Conservation!

To!preserve!irreplaceable!agricultural!

resources!by!protecting!prime!and!unique!

soils!on!farmland!and!forestland!

from!development.!

Huruvida!marken!i!området!är!

identifierad!enligt!amerikanskt!

styrdokument!om!naturresurser.!

SLL!Prerequisite!5:!Floodplain!
Avoidance!

To!protect!life!and!property,!promote!open!

space!and!habitat!conservation,!and!enhance!

water!quality!and!natural!

hydrological!systems.!

Översvämningsrisk!på!en!tidsram!av!

100!år.!

SLL!Credit!3:!Locations!with!Reused!
Automobile!Dependence!

To!encourage!development!in!locations!

shown!to!have!multimodal!transportation!

choices!or!otherwise!reduced!motor!vehicle!

use,!thereby!reducing!greenhouse!gas!

emissions,!air!pollution,!and!other!adverse!

environmental!and!public!health!effects!

associated!with!motor!vehicle!use.!

Turtäthet!och!rutter!för!kollektivtrafik.!

SLL!Credit!4:!Bicycle!network!and!
Storage!

To!promote!bicycling!and!transportation!

efficiency,!including!reduced!vehicle!miles!

traveled!(VMT).!To!support!public!

health!by!encouraging!utilitarian!and!

recreational!physical!activity.!

Omfattning!av!cykelförråd!och!

cykelställ!inom!handelsområde.!

SLL!Credit!6:!Steep!Slope!Protection!

To!minimize!erosion!to!protect!habitat!and!

reduce!stress!on!natural!water!systems!by!

preserving!steep!slopes!in!a!natural,!

vegetated!state.!

Skyddande!av!existerade!backar.!

SLL!Credit!7:!Site!Design!for!Habitat!or!
Wetland!and!Water!Body!

Conservation!

To!conserve!native!plants,!wildlife!habitat,!

wetlands,!and!water!bodies.!

Beskyddande!av!vattenförekomster!

med!hänvisning!till!amerikanskt!

program.!

SLL!Credit!8.!Restoration!of!Habitat!or!
Wetlands!and!Water!Bodies!

To!restore!native!plants,!wildlife!habitat,!

wetlands,!and!water!bodies!that!have!been!

harmed!by!previous!human!activities.!

Användandet!av!inhemska!växter!samt!

återställ!ekologiska!miljöer!och!

vattenförekomster.!
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SLL!Credit!9.!LongRTerm!Conservation!
Management!of!Habitat!or!Wetlands!

and!water!Bodies!

To!conserve!native!plants,!wildlife!habitat,!

wetlands,!and!water!bodies.!

Upprättande!av!långsiktig!plan!för!nya!

och!existerade!inhemska!växter!samt!

återställande!av!ekologiska!miljöer!och!

vattenförekomster.!

NPD!Prerequistie!1:!Walkable!Streets!

To!promote!transportation!efficiency,!

including!reduced!vehicle!miles!traveled!

(VMT).!To!promote!walking!by!

providing!safe,!appealing,!and!comfortable!

street!environments!that!support!public!

health!by!reducing!pedestrian!

injuries!and!encouraging!daily!physical!

activity.!

Utformning!av!gator!och!byggnaders!

entréer!samt!höjd!och!vidd!på!

byggnader.!

NPD!Prerequisite!2:!Compact!
Development!

To!conserve!land.!To!promote!livability,!

walkability,!and!transportation!efficiency,!

including!reduced!vehicle!miles!traveled!

(VMT).!To!leverage!and!support!transit!

investments.!To!reduce!public!health!risks!by!

encouraging!daily!physical!activity!associated!

with!walking!and!bicycling.!

Gångavstång!till!kollektivtrafik!samt!

tidsram!för!förverkligande!av!angivna!

exploateringstal.!

NPD!Credit!1:!Walkable!Streets!

To!promote!transportation!efficiency,!

including!reduced!vehicle!miles!traveled!

(VMT).!To!promote!walking!by!providing!safe,!

appealing,!and!comfortable!street!

environments!that!support!public!health!by!

reducing!pedestrian!injuries!and!encouraging!

daily!physical!activity.!

Utformning!av!parkeringsutrymme.!

NPD!Credit!5:!Reduced!Parking!
Footprint!

To!design!parking!to!increase!the!pedestrian!

orientation!of!projects!and!minimize!the!

adverse!environmental!effects!

of!parking!facilities.!To!reduce!public!health!

risks!by!encouraging!daily!physical!activity!

associated!with!walking!and!bicycling.!

Byggnader!och!dess!fasader!samt!

avstånd!mellan!entréer.!

NPD!Credit!7:!Transit!Facilities!

To!encourage!transit!use!and!reduce!driving!

by!providing!safe,!convenient,!and!

comfortable!transit!waiting!areas!and!

safe!and!secure!bicycle!storage!facilities!for!

transit!users.!

Restriktioner!för!parkeringsplatser!och!

tillhandahållande!av!cykelförråd!samt!

bilpol.!

NPD!Credit!8:!Transportation!Demand!
Management!

To!reduce!energy!consumption,!pollution!

from!motor!vehicles,!and!adverse!public!

health!effects!by!encouraging!multimodal!

travel.!

Transportstyrningsplan,!

tillhandahållande!av!

kollektivtrafikbiljetter!sponsring!av!

privata!transportmedel,!åtskillnad!av!

lokaler!och!parkeringsplatser!vid!

uthyrning/försäljning.!

NPD!Credit!9:!Access!to!Civic!and!
Public!Space!

To!improve!physical!and!mental!health!and!

social!capital!by!providing!a!variety!of!open!

spaces!close!to!work!and!home!to!facilitate!

social!networking,!civic!engagement,!physical!

activity,!and!time!spent!outdoors.!

Avstånd!från!entréer!till!offentliga!

parker!eller!torg!
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NPD!Credit!10:!Access!to!Recreation!
Facilities!

To!improve!physical!and!mental!health!and!

social!capital!by!providing!a!variety!of!

recreational!facilities!close!to!work!

and!home!to!facilitate!physical!activity!and!

social!networking.!

Friluftslivsanläggning!i!eller!anslutning!

till!området.!

NPD!Credit!11:!Visability!and!Universal!
Design!

To!enable!the!widest!spectrum!of!people,!

regardless!of!age!or!ability,!to!more!easily!

participate!in!community!life!by!

increasing!the!proportion!of!areas!usable!by!

people!of!diverse!abilities.!

kollektivtraifk!rutter!ska!utformas!i!

enlighet!med!amerikanska!regler!för!

handiskappsanpassning.!

NPD!Credit!12:!Community!Outreach!
and!Involvement!

To!encourage!responsiveness!to!community!

needs!by!involving!the!people!who!live!or!

work!in!the!community!in!project!design!and!

planning!and!in!decisions!about!how!it!should!

be!improved!or!how!it!should!change!over!

time.!

Involverade!av!lokalbefolkningen!och!

verksamma!iform!av!möten,!workshops!

samt!vilken!direkt!inverkan!på!projektet!

de!involverade!har.!

NPD!Credit!13:!Local!Food!Production!

To!promote!communityRbased!food!

production,!improve!nutrition!through!

increased!access!to!fresh!produce,!

support!preservation!of!small!farms!producing!

a!wide!variety!of!crops,!reduce!the!negative!

environmental!effects!of!largeRscale!

industrialized!agriculture,!and!support!local!

economic!development!that!increases!the!

economic!value!and!production!of!farmlands!

and!community!gardens.!

Regler!och!restriktioner!som!möjliggör!

lokalt!odlande!av!råvaror!samt!närhet!

till!marknad!fär!närodlade!produkter.!!

NPD!Credit!14:!TreeRLined!and!Shaded!
Streets!

To!encourage!walking,!bicycling,!and!transit!

use!and!discourage!excessive!motoring!

speeds.!To!reduce!urban!heat!

island!effects,!improve!air!quality,!increase!

evapotranspiration,!and!reduce!cooling!loads!

in!buildings.!

Möjliggörande!av!träd!i!gaturummet!

och!träden!bör!ge!viss!skuggning.!

Träden!bör!även!väljas!enligt!

bestämmelser!av!det!amerikanska!

jordbruksdepartementet.!

GIB!Prerequisite!1!:!Certified!Green!
Building!

To!encourage!the!design,!construction,!and!

retrofit!of!buildings!that!utilize!green!building!

practices.!

Om!en!byggnad!inom!området!bör!vara!

certifierad!enligt!LEED!eller!liknande.!!

GIB!Prerequisite!2:!Minimum!Building!
Energy!Efficiency!

To!encourage!the!design!and!construction!of!

energyRefficient!buildings!that!reduce!air,!

water,!and!land!pollution!and!

adverse!environmental!effects!from!energy!

production!and!consumption.!

Om!områdets!byggnader!har!

energieffektivitet!som!överstrider!

amerikansk!ASHRAE!standard!enligt!

vissa!nivåer!(beroende!på!

byggnadsstorlek).!!

GIB!Prerequisite!3:!Minimum!Building!
Water!Efficiency!

To!reduce!effects!on!natural!water!resources!

and!reduce!burdens!on!community!water!

supply!and!wastewater!systems.!

Byggnadernas!vatteneffektivitet.!!

GIB!Prerequisite!4:!Construction!
Activity!Pollution!Prevention!

To!reduce!pollution!from!construction!

activities!by!controlling!soil!erosion,!waterway!

sedimentation,!and!airborne!dust!generation.!

Skapande!och!genomförande!av!

erosion!och!sedimenteringsplan!i!

enlighet!med!amerikanska!regler.!

GIB!Credit!1:!Certified!Green!Buildings!
To!encourage!the!design,!construction,!and!

retrofit!of!buildings!that!utilize!green!building!

practices.!

Certifiering!av!en!byggnad!enligt!LEED!

eller!liknande.!!

GIB!Credit!2:!Building!Energy!Efficiency!

To!encourage!the!design!and!construction!of!

energyRefficient!buildings!that!reduce!air,!

water,!and!land!pollution!and!adverse!

environmental!effects!from!energy!

production!and!consumption.!

Energieffektivitet!som!överstrider!

amerikansk!ASHRAE!standard!enligt!

vissa!nivåer!beroende!på!

byggnadsstorlek.!!
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GIB!Credit!3:!Building!Water!Efficiency!
To!reduce!effects!on!natural!water!resources!

and!reduce!burdens!on!community!water!

supply!and!wastewater!systems.!

Byggnadernas!vatteneffektivitet.!!

GIB!Credit!4:!WaterR!Efficient!
Landscaping!

To!limit!or!eliminate!the!use!of!potable!water!

and!other!natural!surface!or!subsurface!water!

resources!on!project!sites,!for!landscape!

irrigation.!

Vatteneffektivitet!för!utomhusbruk!

såsom!bevattning.!

GIB!Credit!7:!Minimized!Site!
Disturbance!in!Design!and!

Construction!

To!preserve!existing!noninvasive!trees,!native!

plants,!and!pervious!surfaces.!

Identifiering!av!träd!i!området!i!enlighet!

med!amerikansk!certifierad!specialist.!!

GIB!Credit!8:!Stormwater!
Management!

To!reduce!pollution!and!hydrologic!instability!

from!stormwater,!reduce!flooding,!promote!

aquifer!recharge,!and!improve!water!quality!

by!emulating!natural!hydrologic!conditions.!

Projektets!dagvattenhantering!och!

återanvändning!av!regnvatten.!

GIB!Credit!9:!Heat!Island!Reduction!
To!reduce!heat!islands!to!minimize!effects!on!

the!microclimate!and!human!and!wildlife!

habitat.!

Skapande!av!skuggning!i!området!och!

på!reflekterade!material!på!tak.!

GIB!Credit!10:!Solar!Orientation!
To!encourage!energy!efficiency!by!creating!

optimum!conditions!for!the!use!of!passive!and!

active!solar!strategies.!

Placering!och!utformning!av!byggnader!

och!kvarter!med!hänseende!av!solR

orientering.!

GIB!Credit!11:!OnRSote!Renewable!
Energy!Sources!

To!encourage!onRsite!renewable!energy!

production!to!reduce!the!adverse!

environmental!and!economic!effects!

associated!with!fossil!fuel!energy!production!

and!use.!

Användning!av!återvinningsbara!

energikällor!som!exempelvis!solenergi!

och!vindenergi.!

GIB!Credit!12:!District!Heating!and!
Cooling!

To!encourage!the!development!of!energyR

efficient!neighborhoods!by!employing!district!

heating!and!cooling!strategies!that!reduce!

energy!use!and!adverse!energyRrelated!

environmental!effects.!

Användning!av!fjärrvärmeRoch!

kylsystem!för!konditionering!och!/eller!

vattenuppvärmning!byggnader!från!

anläggning!i!området.!!

GIB!Credit!13:!Infrastructure!Energy!
Efficiency!

To!reduce!adverse!environmental!effects!from!

energy!used!for!operating!public!

infrastructure.!

Utformning,!inköp!och!installation!av!ny!

infrastruktur!för!att!nå!en!viss!årlig!

energibesparing.!!

GIB!Credit!14:!Wastewater!
Management!

To!reduce!pollution!from!wastewater!and!

encourage!water!reuse.!

Specificerad!andel!av!projektområdets!

avloppsvatten!som!återvinns!i!form!av!

dricksvatten.!!

GIB!Credit!15:!Recycled!Content!in!
Infrastructure!

To!use!recycled!and!reclaimed!materials!to!

reduce!the!adverse!environmental!effects!of!

extracting!and!processing!virgin!materials.!

Andel!av!materialet!för!infrastruktur!

som!kommer!från!återvunnet!material.!!

GIB!Credit!16:!Soild!Waste!
Management!Infrastructure!

To!reduce!the!volume!of!waste!deposited!in!

landfills.!To!promote!the!proper!disposal!of!

hazardous!wastes.!

Antal!offentliga!återvinningsstationer,!

komposter,!station!för!miljöfarligt!avfall!

i!området!samt!andel!av!byggR!och!

rivningsmaterial!som!återvinns.!

GIB!Credit!17:!Light!Pollution!
Reduction!

To!minimize!light!trespass!from!project!sites,!

reduce!skyRglow!to!increase!night!sky!access,!

improve!nighttime!visibility!through!glare!

reduction,!and!reduce!adverse!effects!on!

wildlife!environments.!

Automatisk!ljusreglering!för!

gemensamma!ytor.!Dokumentering!av!

hur!ljusregleringen!används!i!området!

utifrån!solljusskuggningar.!
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IDP!Credit!1:!Innovation!and!
Exemplary!Performance!

To!encourage!exemplary!performance!above!

the!requirements!set!by!the!LEED!for!

Neighborhood!Development!Rating!System!

and/or!innovative!performance!in!green!

building,!smart!growth,!or!new!urbanist!

categories!not!specifically!addressed!by!the!

LEED!for!Neighborhood!Development!Rating!

System.!

Dokumentation!som!styrker!hur!

projektet!uppnå!innovativa!poäng!och!

vilka!kriterier!som!ska!uppnås!enligt!

högsta!nivå.!

IDP!Credit!2:!LEED!Accredited!
Professional!

To!support!the!integrated!planning!and!design!

required!for!a!LEED!for!Neighborhood!

Development!project!and!to!streamline!the!

application!and!certification!process!

Hur!många!av!projekt!teamet!är!av!

statusen!proffessionella!inom!!LEED!

eller!enligt!Natural!Resources!Defense!

Council/!Smart!Growth!America!

professionell!inom!"smart!growth".!

!

! !
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Bilaga!9.!

Intervjufrågor$
För!att!få!en!uppfattning!om!intervjupersonernas!kunskap!kring!miljö/hållbarhetscertifieringssystem!

och! därmed! kunna! värdera! de! påföljande! svaren! ställdes! frågan! (fråga! 1)! om! vilken!
kunskap/erfarenhet0om0miljöK/hållbarhetscertifieringssystem0som!de!hade.!!

För!att!ta!reda!på!vilken!påverkan!på!fastighetsvärden
20
!hållbarhetscertifiering!förväntas!ha!ställdes!

frågan!(fråga!2)!tror0du0att0en0hållbarhetscertifiering0påverkar0fastighetsvärdet?0(Varför/varför0inte).0

För!att!ta!reda!på!om!fastighetsvärdet!varierar!beroende!på!om!fastigheten!ligger!i!en!certifierad!

stadsdel! respektive! icke! certifierad! stadsdel! ställdes! följande! fråga! (fråga! 3):0 Tror0 du0 att0
fastighetsvärdet0skiljer0sig0om0certifieringen0omfattar0en0hel0stadsdel0eller0om0certifieringen0gäller0
enskilda0byggnader0i0en0icke0certifierad0stadsdel?0

För! att! ta! reda! på! hur! fastighetsvärdet! påverkas! av! en! certifiering! över! tid! ställdes! följande! fråga!

(fråga!4):!Tror0du0en0certifiering0kommer0påverka0värdet0av0en0fastighet0(byggnad/stadsdel)0över0tid?0

För!att!få!en!uppfattning!om!certifieringars!betydelse!framöver!ställdes!frågan!(fråga!5)0 tror0du0att0
miljöK/hållbarhetscertifieringssystem0kommer0ha0en0ökad0eller0minskad0betydelse0i0framtiden?0För!att!
se!om!betydelsen!av!en!certifiering!kan!variera!på!kort!sikt!respektive!längre!sikt!ställdes!följdfrågan!

om!dess!betydelse0på0en0tio0årsperiod0respektive0500års0period?0

För! att! ytterligare! belysa! om! det! är! någon! skillnad! på! en! certifierings! påverkan! på!

fastighetsvärdet! idag! och! över! tid! valdes! fråga! 2! och! fråga! 4! beröra! samma! aspekt,! dock!med!

skillnaden!av!tidsperspektiv.!!

!

1. Vad!har!ni!för!kunskap/erfarenhet!om!miljöR/hållbarhetscertifieringssystem?!!

a. Vilket/Vilka!miljöR/hållbarhetscertifieringssystem?!

!

2. Tror!du!att!en!hållbarhetscertifiering!påverkar!fastighetsvärdet?!(Varför/varför!inte)!

!

3. Tror! du! att! fastighetsvärdet! skiljer! sig! om! certifieringen! omfattar! en! hel! stadsdel! eller! om!

certifieringen!gäller!enskilda!byggnader!i!en!icke!certifierad!stadsdel?!

!

4. Tror!du!en!certifiering!kommer!påverka!värdet!av!en!fastighet!(byggnad/stadsdel)!över!tid?!

!

5. Tror!du!att!miljöR/hållbarhetscertifieringssystem!kommer!ha!en!ökad!eller!minskad!betydelse!

i!framtiden?!

!

a. 10!års!period!

b. 50!års!period!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Bilaga!10.!

Intervjupersoner$
Respondent!A:!Verkställande!direktör,!konsultbolag!inom!strategisk!rådgivning!till!fastighetsaktörer.!!

Respondent!B:!Verkställande!direktör,!fastighetsutvecklingsbolag.!

Respondent!C:!Miljösamordnare!och!verksamhetsutveckling,!fastighetsbolag.!

Respondent!D:!Projektchef!inom!fastighetsutveckling,!fastighetsbolag.!

Respondent!E:!Analytiker!på!transaktion!och!analys,!förvaltningR!och!fastighetsutvecklingsbolag.!!

Respondent!F:!Fastighetsekonom!och!doktorand!inom!byggR!och!fastighetsekonomi.!

Respondent!G:!Affärsutvecklare,!byggR!och!fastighetsutvecklingsföretag.!
!

Respondent!H:!Miljöchef,!bygg!och!anläggningsföretag.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!


