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Arbetet har delvis utförts på Rambölls kontor i Uppsala. Det har dock inte utförts på 
uppdrag av Ramböll, utan ett samarbete har ägt rum där projektets upplägg har 
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har varit ett betydande stöd under hela processen, och jag vill tacka honom för det.  
 
Jag skulle dessutom vilja tacka alla aktörer som har ställt upp på intervjuer. Dessa är 
Anna Barosen, Angelica Andersson, Michael Sillén, Ted Gustavsson, Anders Nilsson, 
Anders Danielsson, José Ramirez och Marléne Engström. 
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SAMMANFATTNING%
De senaste åren har system för att mäta hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt växt sig 
allt attraktivare.  Det finns en mängd olika miljöcertifieringar för byggnader 
anpassade för den svenska marknaden idag, men än så länge inget system för att 
hållbarhetscertifiera stadsutvecklingsprojekt. Två projekt har ändå inlett certifieringar 
enligt BREEAM Communities, som är ett brittiskt hållbarhetscertifieringssystem. 
Användningen av systemet skapar en del svårigheter eftersom Sveriges 
bygglagstiftning och byggtradition skiljer sig från den brittiska. För varje projekt som 
vill certifiera sig med BREEAM Communities krävs då att en ny manual tas fram som 
är skräddarsydd för det specifika projektet. 
 
Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS) är namnet på ett projekt som bland annat 
har tagit på sig uppgiften att utveckla ett svenskt system för hållbarhetscertifiering. De 
har kommit fram till att BREEAM Communities är ett bra system för svenska 
stadsutvecklingsprojekt, men att det behöver anpassas till svenska förhållanden. 
Dessutom har de kommit fram till att kopplingen mellan systemet och den svenska 
stadsbyggnadsprocessen behöver klargöras. Eftersom BREEAM Communities inte 
har hunnit användas särskilt mycket i Sverige, finns det väldigt lite dokumentation 
över aktörers uppfattningar om systemets praktiska fördelar och nackdelar.  
 
Det är ur dessa insikter som studien tar avstamp, med målet att utreda om BREEAM 
Communities kan vara ett välfungerande hållbarhetsverktyg för svenska 
stadsutvecklingsprojekt. En undersökning av BREEAM Communities tekniska 
manual har genomförts för att finna en koppling mellan den svenska 
stadsbyggnadsprocessen och certifieringssystemets hållbarhetsfrågor. För att detta ska 
vara tidsmässigt möjligt att utföra har tre hållbarhetsaspekter valts ut som får 
representera denna koppling. De tre utvalda aspekterna är medborgardialog, energi 
och vattenhantering. Urvalet har baserats på dess spridning över systemet, betydelse 
på olika skalor och koppling till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
Dessutom har en intervjustudie genomförts med personer insatta i de två projekt som 
valt att hållbarhetscertifiera sig med BREEAM Communities. Detta för att studera 
och analysera aktörers uppfattningar om systemet.  
 
Precis som HCS antyder verkar BREEAM Communities vara ett bra verktyg för att 
driva på hållbarhetsarbetet inom byggbranschen. Majoriteten av de intervjuade är 
positiva till systemet och hävdar att dess förtjänster klart överväger nackdelarna. Om 
BREEAM Communities ska kunna användas på ett lätthanterligt sätt bör första steget 
vara att binda systemet till svenska dokument och standarder samt klargöra 
ansvarsfördelningen mellan kommun och byggherre. Dock är det för tidigt att säga 
hur och till vilken utsträckning systemet kommer användas i framtiden. Till exempel 
råder det en stor osäkerhet kring kostnaden att certifiera ett stadsutvecklingsprojekt. 
De företag som nu inledningsvis valt att certifiera sig kan hämta igen omkostnaderna 
genom den positiva publicitet som certifieringen innebär. Frågan är dock hur många 
företag som är intresserade av att certifiera sina stadsutvecklingsprojekt i framtiden 
om det inte kommer vara ekonomiskt lönsamt. 
!

!
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SUMMARY%
In recent years, systems for sustainable assessment of urban development projects 
have grown increasingly attractive. There are several environmental assessment tools 
for buildings adjusted for the Swedish market today, but not yet any system to assess 
the sustainability of urban development projects. Nevertheless, two projects have 
initiated assessment according to BREEAM Communities, a British sustainability 
assessment system. The use of BREEAM Communities creates some difficulties as 
Sweden’s building legislation and building tradition differs from the British. For 
every project outside Great Britain that is assessed with BREEAM Communities, a 
new manual has to be developed during a bespoke process.%

Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS) is the name of a project that has taken the 
responsibility of developing a Swedish system for sustainability assessment. The 
project has concluded that BREEAM Communities is a suitable system for Swedish 
urban development projects, but that it needs to be better adjusted to Swedish 
conditions. Moreover, the project has proved that the connection between the system 
and the Swedish urban development process needs to be clarified. Because BREEAM 
Communities not yet has been used to a great extent in Sweden, there is very little 
documentation of how actors’ perceive the system’s practical advantages and 
disadvantages.  

With this identified, the study aims to investigate if BREEAM Communities could 
become a well functioning sustainability assessment tool for Swedish urban 
development projects. To find a connection between the Swedish urban development 
process and BREEAM Communities’ sustainability issues, BREEAM Communities’ 
technical manual has been studied. To be able to carry out this time wise, three 
sustainability aspects have been chosen to represent the connection between the urban 
development process and BREEAM Communities. The three chosen aspects are 
citizen dialogue, energy and water management. The selection has been based on its 
spread across the system, significance on different scales and connection to 
ecological, economical and social sustainability. An interview study has been carried 
out with persons involved in the two projects that have chosen to assess themselves 
with BREEAM Communities, with the aim to analyse different stakeholders 
perceptions of the system.  

As indicated by HCS, BREEAM Communities seems to be a useful tool to push 
forward sustainable development within the building industry. A majority of the 
interviewees takes a positive stance towards the system and agrees that the advantages 
definitely outweigh the disadvantages. To be able to use BREEAM Communities in a 
convenient way, the first step should be to bind the system to Swedish documents and 
standards. The division of responsibilities between municipality and developer must 
also be clarified. Yet, it is still too early to say how and to which extent the system 
will be used in the future. For example, there is a great uncertainty of how much it 
will cost to assess an urban development project. For the companies that currently 
have chosen to assess their development projects, the expenses can be outweighed by 
the positive publicity that the assessment brings. The question however stands how 
many companies that are interested of assessing their urban development projects in 
the future, if it is not profitable. 
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1.%Inledning 
Visionen att uppnå hållbarhet är eftersträvansvärt på både individnivå såväl som global 
nivå. Hållbarhet som uttryck är lätt för alla att ta till sig, men dessvärre svårare att 
jobba mot då gamla vanor och tankesätt behöver omvärderas och mönster behöver 
brytas. En bransch som spelar en stor roll i denna förändring är byggbranschen, vilken 
har en betydande miljöpåverkan men även en stor betydelse för social och ekonomisk 
hållbarhet. 

Till följd av de klimat-, resurs- och miljöproblem världen står inför idag, har metoder 
för miljöcertifiering av byggnader växt sig allt populärare. Till en början behandlade 
certifieringsmetoderna bara miljöaspekter. Men i takt med att metoderna växt sig 
starkare, och insikterna om att andra hållbarhetsaspekter också behöver behandlas, har 
kraven på dessa system ökat. Under de senaste åren har ett antal 
hållbarhetscertifieringsmetoder för stadsdelar utvecklats, däribland BREEAM 
Communities, LEED Neighborhood Development, Green Star Communities och 
DGNB Sustainable Urban Cities. Dessa behandlar, förutom ekologisk hållbarhet, även 
sociala och ekonomiska aspekter. Detta ställer förstås högre krav på flexibiliteten i 
metoderna, och anpassningar till nationella förutsättningar är en nödvändighet då 
välfungerande globala metoder ter sig orimligt på grund av länders olika klimat, 
bygglagstiftning och byggtradition.  
 
För tillfället har ett fåtal stadsutvecklingsprojekt i Sverige valt att hållbarhetscertifiera 
sina projekt, där samtliga certifieras med systemet BREEAM Communities. BREEAM 
Communities är ett brittiskt certifieringssystem, men genom att genomgå en så kallad 
bespokeprocess kan systemet även användas i andra länder. Att genomgå en 
bespokeprocess innebär att byggherren tillsammans med BRE anpassar 
bedömningskriterierna för det enskilda projektet.  
 
Swedish Green Building Council (SGBC) leder idag ett projekt som kallas 
Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS), där många aktörer från den svenska 
byggbranschen tillsammans deltar i arbetet med att ta fram ett svenskt 
hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar. De är nu klara med steg ett där de kom 
fram till att det finns två alternativa vägar att ta i utvecklingen av ett svenskt 
certifieringssystem för stadsdelar. Antingen bör BREEAM Communities anpassas till 
svenska förhållanden eller så utvecklas ett helt nytt system (SGBC 2013c).  
 
En av svårigheterna med att använda BREEAM Communities i Sverige idag är att det 
inte finns någon mall för hur det ska tillämpas i en svensk kontext. Istället måste varje 
enskilt projekt skräddarsy en egen manual. Detta tar både tid och kraft från en ofta 
redan utdragen planprocess. Under första steget i HCS var just en återkommande 
kommentar från deltagande experter att certifieringssystemets hållbarhetsfrågor måste 
relateras till den svenska planprocessen. De skriver också att ”det finns ett behov att 
reda ut i vilka skeden respektive fråga är aktuell och vilken dokumentation 
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(översiktsplan, detaljplan, MKB, exploateringsavtal) som bör utgöra beviskrav” 
(Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS) 2011b, s. 46).  
 
I denna studie tittar jag närmare på hur BREEAM Communities hållbarhetsfrågor kan 
relateras till den svenska stadsbyggnadsprocessen. För att få en djupare insikt i vad 
användarna tycker om systemet har intervjuer utförts med personer som varit delaktiga 
i de stadsutvecklingsprojekt som certifierar sig med BREEAM Communities. Utifrån 
detta dras sedan slutsatser av vilka fördelar, nackdelar och svårigheter en certifiering 
med BREEAM Communities kan ge upphov till, samt hur väl BREEAM Communities 
fungerar som hållbarhetsverktyg för stadsutvecklingsprojekt i Sverige idag. Dessutom 
förs en diskussion kring systemets framtid i Sverige.  
 

1.1/Syfte/
Syftet med detta arbete är att klargöra ifall BREEAM Communities idag är ett lämpligt 
system för att mäta hållbarheten i svenska stadsutvecklingsprojekt. Detta åstadkoms 
genom att studera BREEAM Communities tekniska manual, men även genom att 
utföra intervjuer med aktörer involverade i något av de stadsutvecklingsprojekt som 
valt att certifiera sig med systemet.  
 
Syftet med studien av BREEAM Communities tekniska manual är att erhålla svar på 
hur systemet passar in i den svenska stadsbyggnadsprocessen. Genom att komma med 
förslag på hur olika hållbarhetsfrågor i BREEAM Communities bör appliceras i en 
svensk stadsbyggnadsprocess, kan en övergripande bild målas upp över när olika 
hållbarhetsfrågor bör lyftas. Ett speciellt fokus har lagts på frågor som rör 
medborgardialog, energi samt vattenhantering. 
 
Intervjustudien ger en uppfattning om hur systemet fungerat i praktiken i de två projekt 
som hittills valt att använda systemet. Genom intervjuer med personer insatta i de två 
certifieringsprojekten kommer praktiska fördelar och svårigheter med BREEAM 
Communities användning i Sverige kunna pekas ut. En punkt som det idag råder en 
kunskapsbrist kring. 

1.2./Frågeställningar/
Denna rapport har som målsättning att besvara följande fråga: 
 

Kan BREEAM Communities bli ett välfungerande hållbarhetsverktyg för svenska 
stadsutvecklingsprojekt? 

 
För att kunna reda ut ovanstående frågeställning ska studien besvara dessa frågor: 

 
L När bör systemets hållbarhetsfrågor lyftas i en svensk stadsbyggnadsprocess? 
L Vilka fördelar, nackdelar respektive svårigheter finns med en användning av 

BREEAM Communities i Sverige? 
L Vad är uppfattningarna från olika aktörer som använt sig av systemet?  
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1.3./Avgränsningar!
Den!första!avgränsningen!är!att!endast!ett!system!för!hållbarhetscertifiering!av!

stadsdelar!studeras,!BREEAM!Communities.!Det!finns!två!anledningar!till!denna!

avgränsning.!För!det!första!är!BREEAM!Communities!det!enda!certifieringssystem!

för!stadsdelar!som!hittills!har!använts!i!Sverige.!Dessutom,!som!tidigare!nämnts,!

väljer!SGBC!mellan!att!utveckla!ett!eget!certifieringssystem!eller!att!anpassa!

BREEAM!Communities!till!svenska!förhållanden,!varför!andra!certifieringssystem!

just!nu!förefaller!mindre!intressanta.!!

!

På!grund!av!BREEAM!Communities!omfattning!finns!det!inte!utrymme!att!

undersöka!alla!40!hållbarhetsfrågor!i!det!här!arbetet.!Därför!har!tre!områden!

(medborgardialog,!energi!och!vattenhantering)!valts!ut!för!att!täcka!in!systemets!

alla!tre!steg.!Dessa!tar!samtidigt!upp!hållbarhetsaspekter!på!olika!skalor!från!

övergripande!frågor!om!områdets!utformning!till!krav!på!byggnadsspecifika!

lösningar.!!

!

Hållbarhet!är!en!term!som!kan!ha!olika!innebörd!för!olika!människor.!Detta!

arbete!strävar!inte!efter!att!finna!en!definition!för!uttrycket.!Istället!ligger!fokus!

på!att!studera!det!enda!hållbarhetscertifieringssystem!för!stadsdelar!som!

används!i!Sverige!idag.!Tidigare!studier!visar!på!att!BREEAM!Communities!kan!

användas!för!att!uppnå!svenska!mål!för!hållbar!stadsutveckling,!och!därifrån!tar!

denna!studie!avstamp.!

!

Det!är!viktigt!att!komma!ihåg!att!stadsbyggnadsprocessen!är!en!lång!och!

avancerad!process!som!skiljer!sig!från!projekt!till!projekt.!Den!modell!som!målas!

upp!över!stadsbyggnadsprocessen!är!både!förenklad!och!generaliserad,!men!

uppfyller!likväl!sitt!syfte!med!att!ge!en!övergripande!bild!av!hur!svenska!

stadsutvecklingsprojekt!går!till.!

%
%

1.4./Nyckelbegrepp/
Eftersom!följande!begrepp!är!centrala!begrepp!i!denna!studie,!men!kan!ha!olika!

innebörd!för!olika!människor,!vill!jag!klargöra!min!tolkning!av!dessa.!

%
Hållbarhetscertifiering%av%stadsdelar%%
System!för!att!mäta!och!bestämma!hur!hållbart!ett!stadsutvecklingsprojekt!är.!

Ytan!behöver!inte!täcka!in!en!hel!stadsdel,!men!certifieringen!ska!behandla!ett!

område!som!sträcker!sig!utanför!en!byggnads!dimensioner!och!omfatta!frågor!

som!infrastruktur,!gemensamhetsanläggningar!och!grönytor.!När!projektet!har!

slutförts!kan!en!certifiering!lämnas!ifall!tillräckligt!många!hållbarhetsfrågor!

uppnåtts.!!

!

!
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Stadsbyggnadsprocessen!!
I!det!här!arbetet!syftas!stadsbyggnadsprocessen!på!de!planer,!avtal,!aktioner!och!

andra!faktorer!som!påverkar!ett!stadsutvecklingsprojekts!genomförande!och!

utformning.!

!

Stadsutvecklingsprojekt%
Ett!stadsutvecklingsprojekt!är!ett!byggprojekt!som!kan!inbegripa!alla!de!frågor!en!

hållbarhetscertifiering!kräver.!Det!vill!säga!projekt!där!det!är!möjligt!att!mäta!

hållbarhetsaspekter!som!inte!är!direkt!kopplade!till!en!byggnad,!såsom!transport,!

dagvattenhantering!och!andra!infrastrukturella!frågor.!Den!minsta!storleken!för!

ett!sådant!projekt!är!kvartersnivå.!!

!

1.5./Disposition/
Rapporten består av nio kapitel. I kapitel två behandlas studiens metod. Kapitel tre, 
Hållbarhetscertifieringar i teorin, ger en inblick i det rådande kunskapsläget inom den 
akademiska sfären. I kapitel fyra introduceras BREEAM, dessutom ges en kortare 
beskrivning av systemet BREEAM Communities. I kapitel fem avhandlas Sveriges 
arbete med hållbarhetscertifieringar för stadsutvecklingsprojekt. Den kvalitativa 
intervjustudien är lokaliserad till kapitel sex, då den knyter an till det hållbarhetsprojekt 
som det skrivs om i föregående kapitel. I kapitel sju, Stadsbyggnadsprocessen, 
förklaras hur ett svenskt stadsutvecklingsprojekt ser ut från idé till bygglov. Dessutom 
har en förenklad beskrivning av detaljplaneprocessen och genomförandeprocessen 
målats upp för att ge en stegvis förklaring av hur processen går till. Kapitel sju behövs 
för att undersökningen av BREEAM Communities manual ska kunna genomföras, 
vilken redovisas i kapitel åtta. Slutligen, i kapitel nio, förs en diskussion, med 
frågeställningarna som bas, kring de resultat studien fått fram. 
 
 
!

!
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Figur 1. Arbetsvägen från litteraturstudie till diskussion.  
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2./Metod/
/
I detta kapitel avhandlas vart litteratur och information inhämtats, vilken nytta teorin 
har för studien samt vilket tillvägagångssätt som använts för att kunna svara på 
frågeställningarna./

2.1./Litteraturstudie/
Eftersom hållbarhetscertifiering av stadsdelar är ett nytt fenomen finns det lite 
tillgänglig forskning i ämnet. De vetenskapliga artiklar som eftersökts har främst 
handlat om hållbarhetscertifieringar i allmänhet, och BREEAM Communities i 
synnerhet. Men även information om den svenska plan- och genomförandeprocessen 
har använts. Många av de vetenskapliga texter som behandlar BREEAM Communities 
har studerat systemets gamla manual. Vilket gör att den teori som eftersökts blir än mer 
begränsad, då den senaste manualen har genomgått en rad omfattande förändringar. 
Bland annat har systemet modifierats för att lättare kunna användas utanför 
Storbritannien och antalet hållbarhetsfrågor har reducerats ner till 40 stycken istället 
för 70 stycken. De akademiska texter som använts i den här rapporten har erhållits från 
de vetenskapliga databaserna ScienceDirect och Scopus samt KTH:s biblioteks 
sökmotor Primo. Då det inte finns något samlat begrepp för system som 
hållbarhetscertifierar områden har det varit nödvändigt att använda många olika 
sökord, de mest lyckosamma har varit: sustainable assessment method, sustainable 
assessment tool, environmental assessment method, environmental assessment tool, 
BREEAM Communities, sustainability certification, sustainable urban development, 
hållbarhetscertifiering och sustainable communities. För att hitta litteratur som 
beskriver och förklarar den svenska plan- och genomförandeprocessen har sökorden 
PBL, planeringsprocessen, byggnadsprocessen, byggprocessen och 
detaljplaneprocessen använts. Två böcker har kommit till särskilt stor nytta, 
Byggprocessen skriven av Uno Nordstrand och PBL 2010 – En handbok om nya PBL 
och samhällsbyggande skriven av Nancy Mattson och Carl-Gustav Hagander. Vidare 
har KTH:s publikationsdatabas DiVA använts för att leta reda på de uppsatser som 
skrivits i ämnet. Utöver detta har information sökts genom hemsidorna till Swedish 
Green Building Council, Hållbarhetscertifiering av stadsdelar, BREEAM och 
Boverket, samt via Google. Litteraturstudiens syfte har varit att beskriva 
hållbarhetscertifieringssystemens bakgrund och utveckling samt de uppfattningar som 
finns om BREEAM Communities inom både den akademiska sfären och i branschen 
genom erfarenheterna från HCS. Dessutom beskrivs hur Sverige jobbar med 
hållbarhetscertifieringssystem idag. 
 

2.2./Teori/
Den teoretiska genomgången i denna studie har använts till analysera vilken 
kunskapsnivå som råder inom ämnet hållbarhetscertifiering. Gamla examensarbeten 
har studerats för att ta reda på vad som har skrivits om ämnet, vad de har fokuserat på 
och deras förslag på vidare studier. Vetenskapliga texter har utnyttjats för att undersöka 
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hur forskare och andra problematiserar ämnet samt ge stöd för analysen. Arbetet med 
studien inleddes med en grundlig genomgång av de teorier som berör 
hållbarhetscertifieringar. Detta för att fördjupa sig i de potentiella fördelar, nackdelar 
och svårigheter hållbarhetscertifieringar kan föda, samt få en överblick över hur 
studien skulle genomföras.  
 

2.3./Kvalitativ/undersökning/
För att ge svar på nämnda frågeställningar utförs en kvalitativ studie av BREEAM 
Communities. Eftersom det valda forskningsområdet är relativt outforskat tar 
undersökning sats både i den teoretiskt möjliga implementeringen av systemets 
hållbarhetsfrågor, och den praktiska användningen av systemet i Sverige idag.  
 
BREEAM Communities tekniska manual studeras och analyseras för att hitta 
potentiella fördelar, nackdelar och svårigheter med en implementering av systemet. 
Samtidigt ger det en överskådlighet under vilka skeden inom ett 
stadsutvecklingsprojekt en certifieringsprocess med BREEAM Communities äger rum, 
och klargör hur de olika hållbarhetsfrågorna skulle kunna infogas i den svenska 
stadsbyggnadsprocessen.  
 
På grund av manualens omfattning har tre olika hållbarhetsaspekter valts ut för att 
lyckas utföra studien inom projektets tidsram. Frågor innefattande energi, 
vattenhantering eller medborgardialog studeras och får i detta arbete anses representera 
BREEAM Communities tekniska manual och dess anpassningsförmåga till svenska 
förutsättningar. Valet av ämnen har baserats på deras spridning över systemet, fokus på 
olika skalor och beaktande av social, ekologisk och till viss del ekonomisk hållbarhet. 
Efter att manualen studerats utformas en figur för att ge en översiktlig bild över hur 
hållbarhetsfrågorna i BREEAM Communities förhåller sig till de olika faserna i 
svenska stadsutvecklingsprojekt. 
 
Vidare har en intervjustudie genomförts med olika aktörer involverade i något av de 
två projekt i Sverige som inlett ett arbete med en BREEAM Communities certifiering, 
Masthusen och Varvsstaden. Vissa av intervjuobjekten är dessutom delaktiga i båda 
projekten, då båda är belägna i Västra hamnen i Malmö. De flesta intervjuerna har 
genomförts via telefon men ett par har skett genom personliga möten och en intervju 
utfördes via mejl. För att få en rättvis och samlad uppfattning över de fördelar och 
problem en användning av BREEAM Communities gett upphov till har aktörer med 
olika roller i projekten intervjuats. Förutom intervjuer med byggherrar, Malmö stad 
och assessorn i Masthusen har även teknikspecialister och hållbarhetssamordnare 
intervjuats. De har alla framfört sina synpunkter på systemet, hur de tycker tillämpning 
av systemet fungerat och om de ser det som ett bra verktyg till framtida projekt. 
Intervjumaterialet har sedan samlats in, analyserats och jämförts för att bedöma 
systemets praktiska tillämplighet i Sverige idag, samt vad som kan behöva korrigeras 
eller förbättras inför framtiden. 
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Studien av den tekniska manualen och intervjuerna utgör, tillsammans med framförd 
teori och resultatet från HCS, underlag för diskussion om BREEAM Communities 
anpassningsbarhet till svenska förhållanden. Diskussionen ger svar på frågeställningar, 
framför tankar kring hållbarhetscertifieringar som verktyg och ger förslag på framtida 
studier. 
%

3.%Hållbarhetscertifieringar%i%teorin%
Detta kapitel tar upp den litteratur som idag finns inom området hållbarhetscertifiering 
och som känns relevant för denna rapport, detta med syfte att ge läsaren en inblick i 
rådande kunskapsläge. %

3.1./Bakgrund/
Det första systemet för miljöklassificering av byggnader, The Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), introducerades år 1990 
i Storbritannien (Ding 2007). Sedan dess har intresset växt stadigt och mängder av 
olika miljöklassificeringssystem har utvecklats runt om i världen. Det råder inget tvivel 
om att dessa har höjt ribban för byggnaders förväntade miljöprestanda (Cole 2005). 
Idag finns det en rad olika typer av hållbarhets- och miljöbedömningstekniker så att 
varje byggnadsprojekt kan använda sig av just den teknik som passar dem. Bara inom 
BREEAM finns det certifieringssystem för nybyggnation, existerande byggnader, 
renoveringar och stadsutvecklingsprojekt. BREEAM har dessutom utvecklat olika 
system inom nybyggnation, bland annat för kontor, fängelser, skolor och bostadshus. 
Systemen är uppbyggda på olika sätt men det gemensamma syftet är att förbättra 
miljöprestandan hos byggnader samt att understödja beslutsfattande (Haapio 2012). 
Livscykelanalys, certifikat, checklistor, tekniska riktlinjer och klassificeringssystem är 
alla namn på olika typer av sådana system (Haapio & Viitaniemi 2008). I litteraturen 
finns det dock ingen tydlig definition över hur olika termer ska användas, 
miljöbedömningsverktyg och miljöbedömningsmetoder används om vartannat. 
Detsamma gäller med certifiering, betyg och klassificering av byggnaders 
miljöprestanda (Cole 2005). Under litteraturstudierna har även en förväxling av 
uttrycken hållbarhetsbedömning och miljöbedömning uppmärksammats. I denna 
rapport kommer dock hållbarhetsbedömning innebära bedömningstekniker vilka 
behandlar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, medan miljöbedömningar 
enbart fokuserar på miljömässig hållbarhet. Hållbarhetscertifieringssystem kommer 
vara det begrepp som uteslutande används vid beskrivning av BREEAM Communities.  
!
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3.2./Hållbarhetscertifiering/av/stadsdelar/
Trots bristen på en välförankrad definition av begreppet hållbarhet, ökar användningen 
av terminologin snabbt. Många är överens om att termen har tre grundpelare; 
ekologisk, ekonomisk, och social hållbarhet. Då alla de tre dimensionerna behandlas 
vid stadsplaneringsfrågor, utgör hållbar stadsutveckling en av de största möjligheterna 
att försöka nå hållbarhet (Zeinal-Hamedani & Huber 2012). Berardi (2012) hävdar att 
spridningen av hållbarhetsbedömningar inte bara är system för att bedöma hållbarhet, 
utan deras växande inflytande håller på att resultera i att dessa system utgör 
definitionen av hållbarhet i den byggda miljön.  
 
Till följd av de stora problem som världen brottas med idag (bl. a. miljöproblem, 
ekonomiska kriser och demografiska förändringar) har skapandet och införandet av 
effektiva system för hållbarhetsbedömning på alla nivåer blivit allt viktigare (Zeinal 
Hamedani & Huber 2012).  Kyrkou och Karthaus (2011) argumenterar för att det bör 
ske en förskjutning i tillämpningsområde från hållbarhetsbedömning av byggnader till 
stadsdelar, då det är städerna i sin helhet som ger upphov till mer eller mindre hållbart 
beteende. Vikten av samspelet mellan en byggnad och infrastrukturen som omger 
denna är en oundviklig aspekt vid hållbarhetsbedömningar. En stadsdel (community) är 
den minsta enhet som på ett fördelaktigt sätt kan utvärderas ur ett 
hållbarhetsperspektiv, eftersom det är den minsta nivån det är möjligt att bedöma social 
hållbarhet (Berardi 2012). 
 
Dagens certifieringssystem är uppbyggda av hållbarhetsfrågor och kriterier. Det är hur 
dessa väljs ut och definieras som påverkar hur avancerat och välfungerande ett 
certifieringssystem är. Varje hållbarhetsfråga pekar ut och specificerar en 
hållbarhetsaspekt, och i dessa hållbarhetsfrågor finns sedan ofta ett antal mätbara 
kriterier. Kriterier är kvantitativa, kvalitativa eller beskrivande åtgärder vilka behövs 
för målformulering och uppföljning. Det finns ofta flera kriterier i varje 
hållbarhetsfråga. (Zeinal-Hamedani & Huber 2012; Haapio 2011). Dessutom kan 
kriterierna ses som ett viktigt verktyg för att förmedla information till både 
beslutsfattare och allmänheten, och förhoppningsvis underlätta beslutstagandet genom 
att framställa insamlad data i hanterbara enheter av information (Haapio 2011). 
Hållbarhetsfrågorna blir mer omfattande och komplexa när de tas upp på en urban 
skala, än vid produktion och bedömning av enskilda byggnader.  Det är därför viktigt 
att utvecklingen av dessa system främjar hållbara integrerade lösningar och ger 
ramarna för hur en hållbar utveckling kan uppnås. De får inte enkom användas som en 
checklista för att uppfylla krav (Kyrkou & Karthaus 2011). Att lägga till sociala 
kriterier till de nuvarande miljöprestandafrågorna behöver nödvändigtvis inte generera 
i en högre social hållbarhet. Olika kriterier kan nämligen påverka varandra positivt 
eller negativt, och det är i de olika hållbarhetsaspekternas skärningspunkter som sådana 
konflikter kan uppstå. Dessa potentiella problem kan endast lösas genom att använda 
systemen till att skapa en aktiv dialog mellan intressenterna och genom en 
tvärvetenskaplig användning kan synergieffekter istället uppnås (Cole 2005). 
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En ansvarsfull förvaltning av det offentliga rummet är avgörande för att uppnå en 
effektiv hållbar utveckling. Öppenhet är därför avgörande för att utveckla 
förtjänstfulla, konkurrenskraftiga och rättvisa kriterier och mätvärden. Särskilt viktigt 
är det för närvarande då det fortfarande finns mycket att lära om utformningen och 
genomförandet för att uppnå en hållbar utveckling. Dessutom saknas det globalt 
etablerade standarder, och det finns ett växande utbud av konkurrerande certifierings- 
och bedömningssystem för hållbar stadsutveckling, vilket gör det vitalt att hålla en 
öppenhet vid utformningen av dessa system (Joss, Tomozeiu & Cowley 2012). För att 
stadsbyggandet ska bli mer hållbart krävs ett skifte där delaktiga aktörer går från att 
vara experter till ett sam-lärande och medskapande, och basen i ett system för 
hållbarhetsbedömning bör vara upprättandet av ett nätverk av ömsesidigt lärande (du 
Plessis & Cole 2011). 
 
Dagens system för hållbarhetscertifiering är väldigt lokalt bundna, så till vida att de 
nästan uteslutande förhåller sig till sitt lands standarder, lagar, regler, kulturarv, 
livsstilar och byggkultur (Haapio 2011). Många länder har valt att utforma egna 
certifieringssystem som i grunden är anpassningar av BREEAM. Det är osannolikt att 
en förbestämd uppsättning kriterier utan lokala anpassningar skulle kunna användas 
över hela världen. Hänsyn måste tas till de ekologiska, kulturella, ekonomiska och 
sociala förutsättningarna i det utvalda landet eller regionen (Ding 2007; Shen et al 
2011).  

%

3.2.1.%Positiva%effekter%
Om en nations lagar och regler anger miniminivån för det landets hållbara byggande, 
kan hållbarhetscertifieringar sägas utgå från en övre ribba. Genom att jobba utefter 
denna kan företag och kommuner tillsammans höja hållbarhetsnivån över normalen 
(Zeinal Hamedani & Huber 2012). Hållbarhetsbedömningar kan dessutom ge 
vägledning till beslutsfattare. Eftersom den mängd data som samlas in är svår att 
hantera, i och med sin stora omfattning, hjälper systemets hållbarhetskriterier på så sätt 
till att bryta ner data i hanterbara fraktioner av information. Detta underlättar också för 
berörda aktörer att samlas och enas om gemensamma målsättningar genom att 
tillhandahålla ett lättförståeligt system med ramar för hur projektet ska uppnå ett 
hållbart resultat. En tydlig och konstruktiv dialog bland projektets aktörer kommer 
således leda till skapandet av en gemensam vision för hållbar utveckling 
(Moussiopoulos et al. 2010; Haapio 2011). Således leder användningen av 
certifieringssystem vid stadsutvecklingsprojekt till att hållbarhetsarbetet blir mer 
konkret för olika aktörer, eftersom det går att mäta hur väl hållbarhetsarbetet är utfört. 
Byggherrar, entreprenörer, kommuner m.fl. kan då få gemensamma mål vid arbetet 
med nya stadsutvecklingar (HCS 2011a).  Dessutom gör hållbarhetscertifieringar det 
möjligt att jämföra olika kommuner och olika byggprojekt i dess hållbarhetsarbete 
(Haapio 2011).  
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Hållbarhetscertifieringssystem bidrar till en bättre samsyn och förenklad dialog kring 
hållbarhetsfrågor. Dessutom kan systemet bidra till mer medvetna val vilket skulle 
kunna ge både miljömässiga och ekonomiska fördelar (HCS 2011b). Malmö stad som 
är delaktiga i ett par projekt som använder BREEAM Communities kan av erfarenhet 
säga att metoden är bra eftersom den öppnar upp för nya samarbetsformer och en 
dialog. Samtidigt får byggherrarna arbeta med frågor de traditionellt sett inte är 
engagerade i. Här kan kommun och byggherrar hjälpa varandra genom att uppnå de 
kommunala målen inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet samtidigt som 
byggherren får en BREEAM-certifiering som förhoppningsvis ökar värdet på området 
och ger företaget gott rykte (Karlsson & Sillén 2013). Dessutom ger en certifiering av 
ett nybyggt område positiva effekter för byggherren genom publicitet och exponering 
(Haapio 2011; Cabrita & Alvarez 2010) Sammanfattningsvis kan både 
planmyndigheten och byggherren dra nytta av BREEAM Communities. 
Planmyndigheterna genom beslutsfattande och byggherrarna via en effektivare 
planprocess samtidigt som de kan demonstrera hållbarheten i projektet (Cabrita & 
Alvarez 2010). 
 

3.2.2.%Kritik%mot%hållbarhetscertifiering%
Även om det idag finns en god tillgång till information som berör 
miljöbedömningssystem för byggnader, är informationen om system för 
hållbarhetscertifiering av stadsdelar mer begränsad (Kyrkou & Karthaus 2011). Det 
finns idag väldigt lite skrivet om den praktiska användningen av system för 
hållbarhetscertifiering, och ännu mindre skrivet om yrkesverksammas erfarenheter och 
uppfattningar av sådana system (Schweber 2013). Det är i sig inte så underligt då 
väldigt få stadsutvecklingsprojekt som valt att hållbarhetscertifiera sig står färdiga.  
Därmed finns det inte heller några bevis för att dessa system generar mer hållbara 
städer. Dock är det rimligt att tro att planeringsprocessen, i de projekt som väljer att 
hållbarhetscertifiera sig, genomsyras av ett hållbarhetstänk på en mer omfattande nivå 
jämfört med projekt som inte certifieras. 
 
Flera kritiska röster har också höjts mot att hållbarhetscertifieringar av stadsdelar 
enbart mäter hållbar stadsutveckling under planeringen och utformningen av områden. 
Planeringsfasen är såklart en väldigt viktig del vid hållbart byggande, eftersom det är 
under detta stadie som städernas mål för hållbarhet kan integreras i planeringen. Dock 
är det inte säkert att vissa av de mål som är uppsatta genom kriterierna i 
hållbarhetscertifieringssystemet uppnås vid implementeringen av planen. Ett dåligt 
genomförande vid projekteringen eller bristande följsamhet av användarna kan leda till 
otillräckliga resultat. För att kunna säkerställa en hållbar utveckling bör även 
byggfasen och bruksfasen ingå vid fastställandet av hur väl certifieringssystemets 
hållbarhetsmål uppfyllts (Joss, Tomozeiu & Cowley 2012; Abdalla, Maas & Huyghe 
2011).  
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Många av dagens certifieringssystem bygger på en uppsättning hållbarhetskriterier som 
tar upp tillåtna eller nödvändiga åtgärder vilka kan reduceras till kvantitativa värden 
såsom koldioxidutsläpp per kvadratmeter eller antal cykelplatser per antal hyresgäster. 
Istället för att värdera hållbarheten på detta sätt, bör metoderna främja en integrativ 
design och försöka uppnå synergieffekter. En holistisk bedömning bör användas som 
utgångspunkt för systemet för att på så sätt samla alla relaterade effekter, beakta fler 
synvinklar och ta tag i de betydande sambanden i området såsom tekniska och 
ekologiska system (du Plessis & Cole 2011). Cole (2005) är inne på samma spår när 
han belyser att även om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ofta används för 
att rama in hållbar utveckling, är det minst lika viktigt att behandla skärningspunkterna 
sinsemellan de tre och hur de påverkar varandra.  
 
Haapio (2011) frågar sig om det vid hållbarhetscertifieringar alltid är en hållbar 
utveckling som har högsta prioritet, eller om publiciteten och möjligheten att profilera 
sig väger tyngre för vissa aktörer. Olika aktörer är troligtvis intresserade av att utvinna 
olika positiva effekter genom en hållbarhetscertifiering. Inom systemen för 
hållbarhetscertifieringar finns kriterier och indikatorer som kan kopplas till varandra. 
På samma gång som det kan ge positiva effekter, finns det också en risk att aktörerna 
väljer att fokusera på de frågor som ger flest poäng samtidigt som de hoppar över andra 
mer krävande hållbarhetsfrågor. 
 
Det är idag ganska dyrt att certifiera stadsdelar med BREEAM Communities. Denna 
kostnad kan reduceras när en manual på svenska utformats, istället för att som nu 
behöva skräddarsy en egen version där den brittiska översätts för att passa svenska 
förutsättningar (Blomberg 2013). 

%%

4./BREEAM 

Building research establishment environmental assessment method (BREEAM) är en 
brittisk tredjepartscertifiering som bedömer hållbarheten hos både nya och gamla 
byggnader samt stadsutvecklingsprojekt. Det är det mest använda certifieringssystemet 
för hållbart byggande i världen och har sedan starten år 1990 certifierat över 250 000 
byggnader (BREEAM 2012b). BRE Global Limited har i över 20 år drivit och 
underhållit BREEAM som ett verktyg för att mäta, utvärdera och dela kunskap om den 
byggda miljön. Under den här tiden har BREEAM utvecklats och anpassats inte bara 
för att följa utvecklingen i planering och byggande, utan även till ändringar i 
miljömässiga, ekonomiska och sociala behov. De senaste åren har BREEAM dessutom 
börjat användas utanför Storbritanniens gränser (BREEAM 2012c). SGBC blev under 
våren 2013 klara med BREEAM-SE, en miljöcertifieringsmetod för svenska byggnader 
anpassad efter svenska regler och standarder (SGBC 2013a). BREEAM har utvecklats 
för att uppfylla följande grundläggande principer (BREEAM 2012a). 
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1.  Ensure quality through an accessible, holistic and balanced measure of 

sustainability impacts. 
2.  Use quantified measures for determining         sustainability. 
3.  Adopt a flexible approach, avoiding prescriptive specification and 

design solutions. 
4.  Use best available science and practice as the basis for quantifying and 

calibrating a cost-effective performance standard for defining 
sustainability. 

5.  Seek economic, social and environmental gains jointly and 
simultaneously. 

6.  Provide a common framework of assessment that is tailored to meet the 
‘local’ context including regulation, climate and sector. 

7.  Integrate construction professionals in the development and operational 
processes to ensure wide understanding and accessibility. 

8.  Adopt third party certification to ensure independence, credibility and 
consistency of the label. 

9.  Adopt existing industry tools, practices and other standards wherever 
possible to support developments in policy and technology, build on 
existing skills and understanding and minimise costs. 

10.  Use stakeholder consultation to inform on going development in 
accordance with the underlying principles and the pace of change in 
performance standards (accounting for policy, regulation and market 
capability). 

/
/
4.1./BREEAM/Communities/
BREEAM Communities är ett certifieringssystem som bedömer och betygsätter den 
ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten i planerings- och projekteringsfasen 
av nya stadsutvecklingsprojekt. Det är ett verktyg för framförallt byggherrar och 
fastighetsägare att arbeta målinriktat med hållbarhetsfrågor. Syftet med systemet är att 
hjälpa planerare och exploatörer att under planeringsskedet förbättra hållbarheten i 
stadsutvecklingsprojekt. BRE hävdar att många av de beslut som tas under 
planeringsstadiet av ett stadsutvecklingsprojekt har grundläggande betydelse för 
områdets hållbarhet. Eftersom en certifiering kräver att byggherren planerar för ett 
område som är mer hållbart än vad regionala och nationella förordningar kräver, driver 
systemet utvecklingen mot hållbarare städer. BREEAM Communities kan användas på 
stadsutvecklingsprojekt som är av kvartersskala eller större (BREEAM 2012a). 
 
Anledningen till att de inte inkluderat en bedömning för när projektet är färdigbyggt 
beror på den långa tidsramen för nyprojektering. Dock kan det bli aktuellt att utveckla 
fler steg av certifieringssystemet vilka exempelvis bedömer stadsdelar under 
driftsfasen. BREEAM Communities kan användas vid stadsutvecklingsprojekt där 
frågor som bland annat berör transportinfrastruktur, offentliga platser och lokal 
sysselsättning behöver hanteras. Om projektet sannolikt kommer ha en inverkan på 
befintliga samhällen och om utvecklingen av bostäder kommer kräva nya skolor, 
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handel, vårdcentraler och liknande anläggningar och tjänster så är BREEAM 
Communities ett lämpligt verktyg att ta till (BREEAM 2012a). 
 
Den första versionen av BREEAM Communities lanserades år 2009, och har sedan 
dess genomgått ett par uppdateringar varav den senaste stod klar i september 2012. 
Trots att systemet är så pass nytt finns det redan flertalet stadsutvecklingsprojekt vilka 
antingen har fått en tillfällig, eller uppnått sin slutliga, certifiering.  Det pågår just nu 
projekt i flera länder runtom i Europa som planerar att certifieras med BREEAM 
Communities. Sverige har idag tre olika projekt som valt att certifiera sig med 
BREEAM Communities, Masthusen och Varvsstaden i Malmö samt Kabeln i 
Sundbyberg. Kabeln-projektet har inte startat än medan Varvsstaden fortfarande är i 
uppstartsfasen. Masthusen har kommit lite längre och har fått en tillfällig certifiering 
där man uppnått 73,11% och nivån Excellent (Green Book Live u.å.; Maini 
Gerhardsson 2013; BREEAM 2013; SGBC 2012a). Att det redan finns projekt i 
Sverige som valt att tillämpa BREEAM Communities, samt det höga antalet deltagare i 
HCS, tyder på att det finns ett stort intresse för certifiering av stadsdelar i Sverige. För 
att kunna använda systemet i andra länder än i Storbritannien krävs idag att en 
skräddarsydd bedömningsprocess utformas. Detta för att säkerställa att kriterierna är 
lämpliga för den kontext inom vilken projektet äger rum.  
%

5.%Hållbarhetscertifiering%av%stadsdelar%i%Sverige%

För att få en inblick i hur Sverige jobbar för hållbar stadsutveckling och arbetar med 
hållbarhetscertifieringsfrågor, kommer det här avsnittet ta upp den organisation 
(SGBC) och det projekt (HCS) som driver på den hållbara stadsutvecklingen idag. 
Detta avsnitt är viktigt för studien då den berättar om svenska aktörers upplevda 
fördelar och svårigheter med en implementering av hållbarhetscertifieringssystem samt 
ger en insyn i hur branschen ställer sig till sådana system. Dessutom ges en kortare 
beskrivning av de två projekt i Sverige vilka har inlett ett certifieringsarbete med 
BREEAM Communities. 
 

5.1./Swedish/Green/Building/Council 
SGBC grundades 2009 av tretton svenska företag och organisationer (Akademiska hus, 
DTZ, Fastighetsägarna Sverige, Husvärden, IVL, NCC, Malmö Stad, SEB, Skanska, 
Stockholm Stad, Sweco, Vasakronan och White), och har sedan hösten 2011 varit 
fullvärdig medlem i World Green Building Council (Swedish Green Building Council 
(SGBC) 2012b). World Green Building Council är ett medlemsbaserat nätverk av 
nationella Green Building Councils och finns representerat i mer än 90 länder (World 
Green Building Council u.å.). Enligt riktlinjerna från paraplyorganisationen World 
Green Building council ska ett Green Building Council (SGBC 2012c): 
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• Vara en icke vinstdrivande organisation utan privat ägande 
• Vara konsensusbaserade 
• Ha representanter från alla branscher inom den byggda miljön 
• Präglas av transparens  

 
SGBC är alltså en ideell förening som ägs av sina medlemmar och är öppen för alla 
företag och organisationer inom svensk bygg- och fastighetssektor. SGBC har som mål 
att utveckla och påverka hållbarhetsarbetet i branschen och är sedan hösten 2012 
ansvariga för HCS, som de driver tillsammans med övriga aktörer i projektet. De 
jobbar, i enlighet med de regler som anges av World Green Building Council, för att 
(SGBC 2012b): 

• Tillhandahålla, utveckla och marknadsföra certifieringssystem som möjliggör 
benchmarking ur nationellt såväl som internationellt perspektiv. 

• Tillhandahålla certifieringar, kurser och seminarier/kongresser för att sprida, 
implementera och utveckla kunskap för ett hållbart byggande. 

• Vara en tung opinionsbildare och som sådan bidra till att lagstiftningen främjar 
grönt byggande. 

• Nå ett tillstånd där samtliga berörda parter premierar hållbara byggnader. 
 

5.2./HCS/–/Hållbarhetscertifiering/av/stadsdelar/
Projektet HCS påbörjades under våren 2010 av WSP, NCC, IVL Svenska 
miljöinstitutet och Stockholm stad, som alla investerade egna medel i projektet. Alla 
som tillhör byggbranschen på ett eller annat sätt är välkomna att medverka för att 
tillsammans åstadkomma hållbar stadsutveckling (Karlsson 2012). I HCS utvärderas 
internationella system för hållbarhetscertifiering av stadsdelar för att på sikt ta fram en 
svenskanpassad version eller ett svenskt certifieringssystem. Mottagare av resultatet 
från projektet är SGBC (HCS 2011b). Visionen för HCS är ”en gemensam 
arbetsprocess som engagerar och leder till hållbar stadsutveckling” (HCS 2011a). 
 
Projektet är indelat i tre steg, där steg två har påbörjats. Intresset blev tidigt väldigt 
stort och när steg ett skulle inledas hade 36 olika aktörer anslutit från bland annat 
organisationer, statliga verk, kommuner, energibolag, konsulter, arkitekter, forskare, 
byggherrar och fastighetsägare. I steg ett var målet att starta en dialog och samverkan 
mellan olika aktörer i byggbranschen för att diskutera hållbarhetscertifiering av 
stadsdelar, och i synnerhet BREEAM Communities. BREEAM Communities har inte 
översatts till svenska förhållanden, utan HCS undersökte till att börja med ifall det är 
intressant att utföra en sådan anpassning. I steg ett utvärderades också ifall 
hållbarhetscertifiering av stadsdelar kan vara ett verktyg för att uppnå nationella mål 
för hållbarhet (HCS 2011a). Det ska belysas att HCS här har utvärderat den gamla 
upplagan av BREEAM Communities från 2009, och inte den senaste som släpptes 
2012. 



! 15!

5.3./Resultat/från/HCS/–/steg/1/
Projektets första steg har främst genomförts i workshops, där olika aktörer har träffats 
för att diskutera hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Varje kategori inom BREEAM 
Communities har varit underlag för en workshop där experter bjudits in för att 
genomlysa det specifika områdets relevans i Sverige. Det framkom under 
diskussionerna att det finns ett stort önskemål av ett strukturerat arbetssätt för hållbar 
utveckling, där helheten tas hänsyn till och där man också får ett bra verktyg för dialog 
samt ett erkännande för det hållbarhetsarbete som utförts. Det finns alltså ett behov av 
ett svenskt verktyg för hållbarhetscertifiering på stadsdelsnivå. Dock framkom det att 
vidare studier krävs för att kunna koppla BREEAM Communities till svensk planering 
och lagstiftning. Dessutom ansågs det att ambitionsnivån inom vissa områden i 
BREEAM Communities (version 2009) var alldeles för låg.  
 
Vissa områden styrs enligt workshop-deltagarna åt ett olämpligt håll och vissa 
områden har en mindre prioriterad roll i Sverige varvid det inte finns några svenska 
styrverktyg för att uppnå dessa. För att en svenskanpassning av BREEAM 
Communities ska vara möjlig krävs en omformulering av frågorna utifrån den svenska 
planprocessen där aktörers olika roller och ansvarsfördelning bör stå klar. Ett annat 
önskemål som belysts under steg ett är att frågeställningarna bör utgå från ett 
systemperspektiv snarare än att föreslå specifika styrande lösningar. Det vill säga 
systemet borde anpassas så att problemformuleringar och syfte beskriver vad man vill 
uppnå istället för hur man ska göra. På så vis kan innovation uppmuntras och på 
samma gång undvika att fastna i tillfälliga stadsplaneringsideologier. Flera frågor i 
BREEAM Communities saknar underlag kopplat till den svenska planprocessen. HCS 
påpekar att det för många frågor finns färdiga förslag, men att det vore mer relevant för 
en svensk modell att i planeringssteget arbeta med utredningar och strategier och 
istället föreslå konkreta åtgärder i en handlingsplan i ett senare skede (HCS 2011b). 
 
HCS hävdar att BREEAM Communities kan användas som ett verktyg för att uppnå 
nationella mål för hållbarhet, och driva på en snabbare hållbar stadsutveckling i stort 
med höjda kravbilder på ett hållbart byggande (HCS 2011a). I projektet HCS (2011b) 
slutrapport för steg ett lyftes det fram att en av styrkorna med BREEAM Communities 
är att det tillämpar en tredjepartsgranskning. Då detta ger trovärdighet mellan 
aktörerna. I projektets första fas pekade de konkurrensutsatta aktörerna (byggherrar, 
fastighetsägare och konsulter) ut marknadsmässiga fördelar medan kommuner, 
myndigheter och boendegruppen lyfte fram demokratiska aspekter som exempelvis ett 
ökat inflytande för kommun och medborgare. Som en sammanfattning av vad 
certifieringssystem kan ha för positiva effekter vid svensk stadsutveckling lades dessa 
punkter fram (2011b). 
 

• Gemensamt ramverk leder till ökad samverkan, dialog och bättre samsyn 
• Förenkla kommunikationen, ökad tydlighet om hållbar stadsutveckling 
• Objektivitet och trovärdigt – tredjepartsgranskning 
• Marknadsföringsvärde 
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• Ökat inflytande för olika aktörer och medborgare 
• Mer medvetna val tidigare i processen 
• Ekonomiska fördelar – kostnadsbesparingar 
• Ökad kunskapsuppbyggnad 
• Gynnar seriösa aktörer på marknaden 
• Driva på utvecklingen inom hållbar stadsutveckling 

 

“En återkommande kommentar från deltagande experter har varit ett behov av att 
relatera frågorna inom certifieringssystemet till den svenska planprocessen. Det finns 
ett behov att reda ut i vilka skeden respektive fråga är aktuell och vilken 
dokumentation (översiktsplan, detaljplan, MKB, exploateringsavtal) som bör utgöra 
beviskrav för att frågan är behandlad.” (HCS 2011b, s. 46). En förankring av 
BREEAM Communities bör enligt HCS finnas i nationella mål. Sammanfattningsvis 
har HCS i steg ett kommit fram till att BREEAM Communities skulle fungera bra i 
Sverige, men att systemet behöver svenskanpassas. Dessutom krävs en diskussion om 
bland annat vem som ska ansvara för certifieringen (kommun, byggherre eller olika 
aktörer) (HCS 2011b).  

 

5.4./HCS/–/Steg/2/
I oktober 2012 tog SGBC över HCS och ska driva projektet vidare. Dessutom har 
projektets andra steg fått bidrag av Delegationen för Hållbara städer, något som är 
avgörande för projektets fortsättning. Så här uttrycker sig Ann-Kristin Karlsson, 
projektledare för HCS, efter beslutet: ”För oss är det en symbolisk gest att Sverige som 
nation stöder ett projekt som handlar om att vi, på helt frivillig basis, underifrån, utan 
lagar och krav, samverkar för att se möjligheterna att nå längre. Längre än 
kommunernas planarbete. Längre än byggherrarnas energieffektiva byggnader. För nu 
gör vi det tillsammans och på stadsdelsnivå.” (Karlsson 2012). I nästa steg ska bland 
annat hållbar stadsutveckling definieras, och ett nationellt ramverk tas fram genom 
teoretisk och praktisk kunskap och erfarenhet i samverkan med de aktörer som vill 
utveckla och använda ramverket för certifieringssystem för stadsdelar. Dessutom ska 
en svensk manual för BREEAM Communities tas fram, där endast en mindre 
anpassning till svenska förhållanden kommer utföras till att börja med. Den ska 
innehålla en översättning till svenska samt att svenska metoder, standarder, regler och 
verifieringssätt kommer anges (SGBC 2013c). Manualen ska sedermera användas till 
så kallad betatestning, vilket innebär att projektgrupper testar den svenska manualen 
för specifika stadsutvecklingsprojekt. Det är totalt tjugo projekt som har anmält sig till 
detta. När betatestningen är utförd ska var och en av projektdeltagarna skriva ner sina 
åsikter om vad som behöver ändras i den svenska manualen, samt vilka behov de ser 
av att utveckla ett unikt svenskt system och/eller att SGBC bör fortsätta utvecklingen 
av BREEAM Communities (SGBC 2013b). När det nationella ramverket för hållbar 
stadsutveckling står klar och resultatet från betatestningen är sammanställt kommer en 
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bedömning göras om SGBC ska gå vidare med en vidareutveckling av BREEAM 
Communities eller om ett helt nytt svenskt certifieringssystem är att föredra (SGBC 
2013c). 
%

5.5./Masthusen/och/Varvsstaden//
Masthusen är det första stadsutvecklingsprojektet i Norden att certifieras med 
BREEAM Communities. Det ligger i Västra hamnen i Malmö och utgör 18 kvarter. 
Byggherre för projektet, och ansvariga för certifieringen, är Diligentia vilka ensamma 
ägde marken fram till att sju av kvarteren såldes ut till de tre nya projektutvecklarna 
Ikano Bostad, Riksbyggen och Hökerum Bygg1. Arbetet med BREEAM Communities 
inleddes under 2010, varvid en svenskanpassad manual togs fram utifrån den gamla 
tekniska manualen för BREEAM Communities. Dessutom har ett hållbarhetsprogram 
utformats som alla aktörer ska följa. I hållbarhetsprogrammet har de definierat en rad 
olika krav samt vilka aktörer som ansvarar för att respektive krav uppfylls2. 
!

Arbetet för en BREEAM Communities certifiering av Varvsstaden drivs av PEAB, 
vilka också är fastighetsägarna. Varvsstaden ligger även det i Västra hamnen i Malmö 
och PEAB hoppas att de ska bygga ca 2000 bostäder och 5000 arbetsplatser på 
området. I Varvsstaden använder PEAB en skräddarsydd manual som till stora delar 
baseras på den nya manualen för BREEAM Communities. Det står än så länge inte 
klart ifall PEAB kommer fullfölja certifieringen. De är osäkra eftersom de inte vet vad 
certifieringen kommer kosta och om det är värt att satsa på. Eventuellt kommer de bara 
jobba efter systemet utan att certifiera sig34. 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Anna!Barosen,!Diligentia,!Projektledare!för!BREEAM!CommunitiesH!arbetet!i!

Masthusen,!intervju!den!22!maj!2013.!
2!Anders!Danielsson,!WSP,!hållbarhetssamordnare!Masthusen,!telefonsamtal!den!

31!maj!2013.!
3!Anders!Nilsson,!White,!Assessor!för!BREEAM!CommunitiesH!certifieringen!av!

Masthusen,!telefonsamtal!den!3!juli!2013.!
4!Ted!Gustavsson,!Malmö!Stadsbyggnadskontor,!telefonsamtal!den!19!juni!2013.!
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6.%Intervjustudie%%

För att skapa en nyanserad bild över BREEAM Communities anpassningsmöjligheter 
till svenska stadsutvecklingsprojekt har, som komplement till studien av BREEAM 
Communities tekniska manual, intervjuer utförts med aktörer inom de två 
stadsutvecklingsprojekten Varvsstaden och Masthusen. Totalt har nio personer 
intervjuats antingen genom muntlig eller skriftlig interaktion. Urvalet har baserats på 
vilka aktörer som har bedömts vara mest relevanta för att få en så bred samt ingående 
förklaring som möjligt över de förtjänster och svårigheter som påträffats vid 
certifieringsarbetet av stadsutvecklingsprojekten. Trots att endast ett fåtal individer har 
intervjuats bör det ge en fingervisning om BREEAM Communities funktionalitet i 
Sverige idag, eftersom många av dem har haft framträdande roller i projekten. Följande 
personer har intervjuats. 
 
 

• Anna Barosen, Diligentia, Projektledare BREEAM Communities för Masthusen. 

• Angelica Andersson, PEAB, Projektledare för Varvsstaden. 

• Anders Nilsson, White, Assessor för Masthusen. 

• Anders Danielsson, WSP, Hållbarhetssamordnare för Masthusen. 

• José Ramirez, Sweco, Dagvattenexpert för Masthusen. 

• Michael Sillén, Malmö stad, Projektledare. 

• Ted Gustavsson, Malmö stad, Planarkitekt. 

• Marléne Engström, Riksbyggen, Samordnare. 

• Anna Edman, Hökerum Bygg, Projektledarassistent. 

 

 
Intervjuerna har utgått från en mall med frågor men beroende på vem som intervjuats 
samt hur intervjun fortlöpt har vissa frågor lagts till eller tagits bort. Dessa frågor har 
delvis utformats för att erhålla en djupare insikt i de två projekten Masthusen och 
Varvsstaden, men framförallt i avsikt att förvärva information och åsikter för att kunna 
ge svar på studiens frågeställningar. Resultatet av intervjuerna har bearbetats och 
delges nedanför. För att erhålla en översiktlig karaktär har resultatet delats in i fyra 
olika kategorier; positiva effekter, svårigheter, möjliga förbättringar samt övriga 
synpunkter. 

/
/
! /



! 19!

6.1./Vilka/positiva/effekter/bidrar/BREEAM/Communities/med?/
Alla intervjuade aktörer är överlag väldigt positiva till BREEAM Communities. Vissa 
av dem har såklart mer kunskap vad gäller systemets potentiella fördelar och 
nackdelar, medan andra besitter en större kompetens vad gäller vissa specifika 
moment, eller särskilda hållbarhetsfrågor, i systemet. De nytillkomna 
projektutvecklarna i Masthusen som intervjuades var generellt sett positiva, men så 
pass nya i projektet att de varken påträffat några större positiva effekter eller 
svårigheter med certifieringen. 
 
Både byggherrarna och Malmö stad känner att BREEAM Communities har varit ett bra 
verktyg att mötas kring. Eftersom byggherren genom BREEAM Communities får 
incitament för att lägga sitt hållbarhetsarbete på en helt ny nivå, kan de genom sin vilja 
att uppnå systemets hållbarhetsmål också uppnå hållbarhetsmål som kommunen vill 
åstadkomma men normalt inte får reglera i en detaljplan. Sillén6 berättar att Diligentia i 
Masthusen utgått från Malmö stads mål i Malmös miljöprogram och visat på vilka 
aspekter i BREEAM Communities som täcker in dessa. Detta får i sin tur Malmö stad 
att känna att det är värt mödan att hjälpa Diligentia med att uppnå en certifiering. Trots 
att kommunen och byggherren har olika intressen så uppstår en win-win situation, 
vilket har lett till ett bra samarbete mellan dessa aktörer. Andersson3 känner att de med 
systemet dessutom blivit en mer kompetent motpart till kommunen, och vill vara med 
och delta i hållbarhetsarbetet redan från början. BREEAM Communities blir ett stöd i 
byggherrarnas hållbarhetsarbete. Barosen1 menar på att många hållbarhetsfrågor i 
andra stadsutvecklingsprojekt lätt förhandlas bort när kostnaderna börjar skena iväg 
och det behöver skäras ner på något. Men med BREEAM Communities krävs det att 
vissa hållbarhetsmål uppfylls för att uppnå en certifiering, och därmed tvingas 
byggherrarna att jobba med de här frågorna. Hon upplever dock att det fortfarande kan 
vara svårt att hålla kvar en del av de frågor som inte är obligatoriska. 
 
Både Malmö stad och byggherrarna bedömer att användningen av BREEAM 
Communities lett till att hållbarhetsfrågor lyfts på ett tidigare stadium. Dessutom får 
aktörerna ett helhetsperspektiv och hållbarhetsfrågor som annars inte tas upp, glöms 
bort eller undviks inkluderas i planeringen. Danielsson2 hävdar att det är nyttigt för ett 
projekt att aktiva val hela tiden behöver göras, där en god dialog leder till att olika 
aktörer med skilda bakgrunder kan enas kring kriterierna. Om de olika aktörerna kan 
komma överens om en gemensam målbild kan frågorna lösas på ett mycket bättre sätt 
och oförutsedda problem reduceras, vilket skulle snabba på stadsbyggnadsprocessen. 
Genom att lyfta hållbarhetsfrågorna tidigt menar Andersson3 att kostnaderna reduceras 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Michael!Sillén,!Projektledare!Malmö!stad,!intervju!den!3!juni!2013.!
3!Angelica!Andersson,!PEAB,!Projektledare!för!BREEAM!CommunitiesH!arbetet!i!

Varvsstaden,!telefonsamtal!den!5!juni!2013.!
1!Anna!Barosen,!Diligentia,!Projektledare!för!BREEAM!CommunitiesH!arbetet!i!

Masthusen,!intervju!den!22!maj!2013.!
2!Anders!Danielsson,!WSP,!hållbarhetssamordnare!Masthusen,!telefonsamtal!den!

31!maj!2013.!
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eftersom att lösningarna ofta blir dyrare ju senare problemet påträffas. Den stora 
svårigheten med detta är att allokeringen av tid ändras, påpekar Danielsson2. Normalt 
brukar arbetet med stadsbyggnadsprojekt inledas i liten skala för att med tiden växa sig 
större och större. Men vid en certifieringsprocess krävs att mer tid och fler utredningar 
läggs i ett tidigt skede. Detta är inte alla kommuner och organisationer vana vid vilket 
kan skapa problem, fördelen är att processen blir smidigare längre in i projektet. 
 
Genom att ha en helhetssyn redan inledningsvis är det lättare att finna synergieffekter. 
Barosen1 ger ett bra exempel på en synergieffekt i Masthusen när lokalerna för 
Malmömässan skulle rivas. Istället för att forsla bort allt och lägga på deponi, kom de 
på att de istället kunde använda krossmaskiner, sortera upp allt och återanvända för att 
höja upp marken. På detta sätt behövde de inte riva lika djupt ner, samtidigt som 
området skyddas mot framtida översvämningar. Dessutom, tack vare att materialet 
återanvändes på plats, besparades 20 000 lastbilstransporter. 
 
Det är inte bara dialogen mellan kommun och byggherre som fördjupas i projekt som 
certifieras med BREEAM Communities, utan även en mer aktiv dialog med 
allmänheten eftersöks. Andersson3 menar på att det normalt inte finns rutiner för 
sådant, utan detta har traditionellt behandlats genom samråden, dit i regel bara personer 
som har någonting emot planen kommer. Med BREEAM Communities tvingas de ha 
en dialog med medborgarna i ett tidigare skede, så att de kan vara med och påverka. 
Förhoppningsvis upplever de då att exploateringen kommer bli okej och därmed 
kommer det inte bli överklaganden i samma utsträckning som kanske vore fallet 
annars. Om en del problem kan redas ut tidigt så kan tid vinnas i slutet av projekten.  
 
 

6.2./Vad/är/svårigheterna/med/att/använda/BREEAM/Communities?/
Den enskilt största svårigheten med BREEAM Communities idag är att den inte är 
anpassad för svenska förhållanden, och flera av de intervjuade nämner att det i många 
fall kan vara svårt att tolka kravnivån. Det är inte alltid helt klart vad i Sverige som 
motsvarar det BREEAM vill ha. Gustavsson5 berättar att det i Storbritannien inte finns 
något som heter allmän platsmark, utan där certifierar byggherren sin egen 
kvartersmark. Därmed blir kommunerna i Sverige involverade på ett helt annat sätt vid 
en certifiering. Gustavsson5 menar även på att en certifiering kräver mer resurser och 
tid, men att det i slutändan kan vara värt det då kvaliteten samtidigt höjs. Barosen1 
hävdar att det dessutom är extra svårt att använda systemet nu när det är nytt och 
oprövat. Exempelvis kan vissa aktiviteter komma in i fel faser enligt vad BREEAM 
beskriver, att dessa aktiviteter egentligen behöver komma in tidigare eller senare i 
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projektet. Detta försvårar de tidiga stadsutvecklingsprojekten att nå de riktigt höga 
betygen för certifieringen. Men Barosen1 menar att detta kommer förbättras i takt med 
att erfarenheten av systemet växer, eftersom mindre tid kommer läggas på de så 
kallade onödiga aktiviteterna.  
 
Ett annat problem de intervjuade nämner är att manualen är skriven på engelska, och 
nästan genomgående i alla intervjuer nämns språkförbistringar som en svårighet. Det 
tar extra tid och kraft att sätta sig in i och förstå en komplicerad manual, speciellt när 
den är skriven på engelska. Framförallt blir det svårt för personer som inte handskas 
med språket på reguljär basis, som då behöver ta hjälp av andra med att förstå 
betydelsen av engelska ord och uttryck.  
 
Flera av de intervjuade berättar att den gamla manualen är lite för strikt anpassad till 
Storbritannien, utan en enkel övergång till svenska förutsättningar. Dessutom är vissa 
av hållbarhetsfrågorna i den gamla manualen formulerade för platsspecifika lösningar, 
istället för att upprätthålla ett systemtänk. Det här tycker samtliga har förbättrats till 
den nya manualen, vilken är mycket mer baserad på processen än vad den gamla var. 
Dessutom har många av de intyg som tidigare krävts från kommunen ändrats. I den nya 
manualen räcker i många fall uppvisande av minnesanteckningar eller liknande som 
bevisföring, dvs. att byggherren visar på att de har haft en diskussion och behandlat 
frågorna. Överlag tycker de intervjuade att den nya manualen är mer flexibel och 
lättare att anpassa till nationella krav. 
 
Då vissa av hållbarhetsmålen i BREEAM Communities är så pass högt satta, har det 
varit svårt att ta fram motsvarande värden i Sverige. Eftersom det i dessa fall inte 
funnits någon rutin på att arbeta på motsvarande sätt tidigare. Till exempel ska 
stadsbyggnadsprojekten dimensioneras så att de kan stå emot ett 100-års regn, men 
enligt Ramirez7 är man i Sverige vana att endast dimensionera för 10-års regn, varför 
det har varit svårt i Masthusen att ta fram uppgifter för dessa regnmängder. Detta har 
även skapat vissa bekymmer då de befintliga gatorna vid Masthusen inte uppnår den 
krävda nivån. Så där har tillgängligheten stått i kontrast till vattendimensioneringen.  
 

6.3./Vad/kan/förbättras?/
Det är ingen av de intervjuade som kommer med några konkreta förslag på 
förbättringar av systemet i sig, förutom att en svensk manual anpassad efter svenska 
förutsättningar och standarder är önskvärt och kommer underlätta väldigt mycket. I 
övrigt belyser de ett antal externa effekter vilka skulle kunna förbättras med framtida 
projekt. Andersson3 belyser vikten av att använda systemet för att kunna förbättra det, 
hon menar på att det är först då problemen upptäcks. Betatesten av BREEAM 
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Communities som är nästa steg i HCS tror flertalet av de intervjuade kommer vara till 
stor hjälp för utformningen av ett svenskt hållbarhetscertifieringssystem. Ett problem 
med certifieringen av Masthusen har varit att integrera hållbarhetsfrågorna i BREEAM 
Communities med den svenska planprocessen. Vissa hållbarhetsfrågor har kommit in 
för sent i planprocessen medan andra har varit svåra att tillämpa på grund av Sveriges 
och Storbritanniens skilda plan- och byggregler. Men med mer kunskap om systemet 
tror både Barosen1 och Danielsson2 att detta förbättras till framtida projekt. 
 
Något annat som kan förbättras till framtida projekt är individers inställning till 
systemet. Till exempel påpekar Sillén6 att vissa kommunala förvaltningar har haft 
problem då krav som Malmö länge ställt på andra nu ställdes på dem. De har fått inse 
att de kanske inte är så duktiga som de själva velat tro. En del personer har inte gillat 
att systemet tvingar dem arbeta på nya sätt. Med de nya hållbarhetskrav som ställs på 
byggbranschen menar Andersson3 att det är dags att sluta jobba i stuprör, det räcker 
inte längre att bara vara tekniker. Numera behövs tekniker med en helhetssyn, och 
detta är ett tankesätt varken PEAB eller staden har haft tidigare. Dessutom är det 
väldigt lätt att tycka att vissa kriterier är alldeles för tuffa, eller att de inte passar in i 
Sverige. Andersson3, och många med henne, tyckte från början att frågan i BREEAM 
där vatten ska återanvändas inte var relevant, eftersom vi i Sverige har så gott om 
vatten. Däremot har det framkommit i de diskussioner som ägt rum i samband med 
projektet Varvsstaden att i framtiden, på grund av klimatförändringarna, kan Sverige 
också få bekymmer med rent vatten. Då gäller det att vara beredd när detta sker, och 
därför är det viktigt att inte bortse från dessa frågor bara för att det inte har varit 
aktuellt tidigare. Ramirez7 är dock utav en annan åsikt. Han menar att systemet 
innehåller frågor om vattenhanteringen, framförallt om återanvändande av vatten, som 
inte är ekonomiskt försvarbara ur ett svenskt perspektiv. Detta kräver dubbla ledningar 
och kräver en massa energi och är därmed mindre hållbart i Sverige, som har så god 
tillgång på vatten. I dessa frågor ser han hellre att fokus läggs på andra 
hållbarhetsfrågor i BREEAM, såsom energi. Han menar på att det gäller att hitta rätt 
kopplingar mellan de olika frågorna, och att byggherren i projekten ska försöka 
prioritera det som stärker de lokala förutsättningarna mest.  
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6.4./Övriga/synpunkter/
Det svåraste med att arbete med BREEAM Communities har enligt Barosen1 varit att 
få igång en konstruktiv dialog. I Masthusen har det varit svårt att övertyga folk att 
använda och vara med i certifieringsprocessen. Det tog ett år innan dialogen började 
fungera med Malmö stad, och då är hon ändå noga med att påpeka att de har haft ett 
väldigt bra samarbete. Dessutom satt de, vid intervjuns genomförande, fortfarande i 
diskussioner med Ikano Bostad, Riksbyggen och Hökerum Bygg. Enligt Engström8 
från Riksbyggen har problem uppstått i till exempel dagvatten- och energifrågor när 
BREEAM Communities kriterier ska konkretiseras i planeringen. Den praktiska 
verkligheten kan vara väldigt komplex, och därmed kan det vara svårt att ta ställning 
och ge löften som byggherre. Engström menar att Diligentia har varit väldigt ambitiösa 
i projektet vad gäller vissa frågeställningar, men att Riksbyggen inte kan lova saker 
som styrs i en detaljplan eller genom bygglov. Där tror hon att man har krockat lite 
med verkligheten. 
 
Sillén6 påpekar att vid både Masthusen och Varvsstaden är det relativt få aktörer 
inblandade. I många fall är det många fler aktörer inblandade vid stora 
stadsbyggnadsprojekt och ju fler aktörer som deltar i ett projekt, desto svårare blir 
samarbetet. För att certifieras med BREEAM Communities måste man då hitta någon 
fungerande samarbetsform. Dessutom tillkommer kostnader för både certifieringen och 
assessorn som vid normala stadsutvecklingsprojekt inte finns. Både Sillén6 och 
Danielsson2 ställer sig frågande till hur stor utsträckning BREEAM Communities 
kommer användas. Båda tror istället att många projekt kommer utnyttja systemets 
metodik, frågeställningar och krav utan att gå hela vägen och få ett färdigt certifikat. 
Danielsson2 pekar på att utgifterna för byggherren kan komma att överskrida nyttan 
med certifikatet ur ett ekonomiskt perspektiv. Dock menar han att för Diligentias del 
har man lyckats hämtat igen utgifterna genom all den uppmärksamhet och 
marknadsföring det inneburit av att vara först ut. Systemet skulle kunna användas av 
företag, kommuner eller andra organisationer för att utvärdera sin egen 
hållbarhetsstrategi och ta hjälp av den tekniska manualen för att utveckla sitt eget 
hållbarhetsarbete. Alla intervjuade verkar instämma att utförandet blir dyrare vid en 
certifiering med BREEAM Communities, men att det ur driftsynpunkt tillkommer 
besparingar. Dock råder en osäkerhet kring hur stora dessa besparingar är, samt vad 
marknadsföringsvärdet är för företagen. 
 
 

%
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7.%Stadsbyggnadsprocessen%

För att kunna koppla BREEAM Communities till svensk planering på ett bra sätt krävs 
en tydlig bild över hur stadsbyggnadsprocessen i Sverige går till. Detta kapitel kommer 
ta upp, sammanfatta och tidsmässigt placera de dokument, avtal och aktiviteter som 
uppförs eller utförs vid stadsutvecklingsprojekt i Sverige. Den tidsindelning som görs 
är hämtad främst från Stockholms kommun men har även kompletterats från andra 
källor. Det är viktigt att känna till att en stadsbyggnadsprocess skiljer sig från projekt 
till projekt och de modeller som visas är möjliga utfall vid ett sådant projekt. Eftersom 
alla moment inte är bundna till lagar eller föreskrifter är det upp till kommunen, 
byggherren och andra inblandade aktörer att gemensamt besluta om hur och när de vill 
lägga upp sådana moment i sitt stundande projekt. Därav är det omöjligt att finna en 
modell som passar alla stadsutvecklingsprojekt. Att vissa moment dessutom överlappar 
varandra gör denna process än mer komplicerad. 
%

7.1./PlanY/och/bygglagen/
PBL anger, tillsammans med annan lagstiftning, regelverket för planering och 
byggande i Sverige. Målen i PBL är att reglera fysiska åtgärder som avser 
markanvändning, byggande och bevarande på ett sätt som tillvaratar rättssäkerhet och 
medborgarinflytande. De planeringsverktyg som finns behandlar olika frågor på olika 
nivåer, från mycket övergripande till detaljerade. Det är i stor utsträckning 
kommunerna som ansvarar för planläggning och att PBL då följs. Kommunerna avgör 
om, när och hur byggandet av ett område eller en byggnad ska ske. Planerna som 
uppförs är antingen rådgivande eller rättsligt bindande. En rådgivande plan, t.ex. en 
översiktsplan, har ingen tvingande koppling mellan planen och tillståndsansökan. En 
rättsligt bindande plan däremot, t.ex. en detaljplan, innebär att endast byggnadsåtgärder 
som följer planen får tillåtas. Den 2 maj 2011 trädde en ny PBL i kraft som då i sin 
helhet ersatte den gamla PBL från 1987. Syftet med att ta fram en ny PBL har varit att 
förenkla och underlätta för enskilda och för samhället att skapa ett gott 
samhällsbyggande samtidigt som kontrollen av byggandet åter skärps. Bestämmelser 
som innebär att stadsbyggnadsaktörer bland annat ska ta hänsyn till miljö- och 
hållbarhetsaspekter när de planerar och bygger. Dessutom har det införts en möjlighet 
att begära planbesked av kommunen, samt att kravet på att uppföra planprogram vid 
detaljplanering har slopats (Mattson & Hagander 2011; Boverket 2012d). 
%

7.1.1%Planer%och%tillstånd  
”Planläggning är kommunens metod för att i ett mer långsiktigt perspektiv utforma och 
bestämma en lämplig användning av kommunens markområden” (Mattson & 
Hagander 2011, s. 32). Detta utförs genom diverse planer som verkar på övergripande, 
strategisk och detaljerad nivå. Där detaljplanen är kommunernas konkreta och juridiskt 
bindande resultat av planeringen. Det finns bestämmelser om fyra olika 
planeringsformer i PBL. 
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Regionplanen samordnar planeringen i flera olika kommuner. Vanliga frågor kan vara 
trafikleder, järnväg och grönområden som sträcker sig över kommungränser. Denna 
plan tar upp frågor som täcker in områden som oftast är för stora för att vara 
intressanta vid en användning av BREEAM Communities. 
 
Översiktsplanen är respektive kommuns övergripande dokument. I den anges 
grunddragen för markanvändningen och bebyggelseutvecklingen i kommunen. Detta 
dokument är vägledande för kommunens utveckling av nya detaljplaner, 
områdesbestämmelser, tillstånd och beslut. I detta dokument visar kommunen på ett 
överskådligt sätt hur hänsyn tas till nationella och regionala mål, planer och program 
med betydelse för kommunens hållbara utveckling (Mattson & Hagander 2011). Även 
detta dokument är på en för stor skala för att vara aktuellt för en koppling till 
BREEAM Communities. Dock skulle processen för ett upprättande av en fördjupad 
översiktsplan eventuellt kunna passa in för storskaliga stadsutvecklingsprojekt som 
använder sig av BREEAM Communities. Fördjupade översiktsplaner är frivilliga 
dokument som upprättas ifall kommunen vill göra en del av översiktsplanen mer 
detaljerad. Detta är vanligt vid bland annat tätortsbebyggelse (Boverket!2011).! 
 
Detaljplaner är juridiskt bindande dokument som används för områden vilka omfattar 
en del av kommunens yta och upprättas i samband med större förändringar i 
markanvändningen. Genom planprocessen säkerställs att berörda parter (myndigheter, 
allmänheten och olika intressenter) får inflytande i utformningen av området. I dessa 
vägs allmänna intressen mot eventuella motstående enskilda intressen, samt mellan 
olika enskilda intressen. En detaljplan ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt 
under planens genomförandetid, som är mellan 5 – 15 år, samt fastställer tydliga regler 
för ansvarsfördelningen mellan kommun och fastighetsägare. En detaljplan ska bland 
annat upprättas för att pröva och reglera projekt som innehåller ny sammanhållen 
bebyggelse eller när bebyggelse ska förändras eller bevaras. (Mattson & Hagander 
2011). Det finns flera anledningar till varför en certifiering med BREEAM 
Communities passar bra in på en detaljplanenivå. Framförallt är detaljnivån i 
detaljplaneskedet lämpligt för en certifiering av stadsutvecklingsprojekt.  Dessutom 
krävs ett nära samarbete mellan byggherre och kommun under denna process, något 
som också krävs för att kunna genomgå en certifiering med BREEAM Communities. 
Att detaljplaner är juridiskt bindande dokument är lämpligt vid en certifiering eftersom 
planens dokument kan fungera som bevisföring till flertalet av systemets 
hållbarhetsfrågor. 
 
Områdesbestämmelser är till för att reglera grunddragen för användning av mark- och 
vattenområden samt bebyggelsens egenskaper. Områdesbestämmelser används endast 
inom ett begränsat område av kommunen, vilket inte omfattas av en detaljplan. ”Det 
som framförallt skiljer områdesbestämmelser från detaljplan är att de saknar ett 
obligatoriskt minsta innehåll och att det inte finns några regler om hur de ska 
genomföras” (Boverket!2012e). Omfattningen och detaljeringsgraden av BREEAM 
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Communities-certifierade stadsutvecklingsprojekt är alltför stor för att användandet av 
områdesbestämmelser skulle kunna bli aktuellt. 
%

7.2./Från/projektidé/till/detaljplan//

7.2.1%Förstudiefasen%
När en aktör har en önskan om att utföra ett nytt stadsutvecklingsprojekt kan de begära 
ett planbesked hos kommunen. Det innebär att den som planerar för en åtgärd skickar 
in övergripande uppgifter för det tilltänkta projektet till kommunen, vilka då ska ta 
ställning om en detaljplaneprocess ska inledas eller inte. Dock behandlas inte 
miljökonsekvenser vid en begäran om planbesked, utan detta utreds vid ett eventuellt 
positivt planbesked. Senast fyra månader från ansökan ska kommunen fatta beslut om 
planbesked, om inte annan överenskommelse skett (Mattson & Hagander 2011).  

Figur 2. Stadbyggnadsprocessen steg, där förstudiefasen avhandlas i detta kapitel. 
!
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Rutinerna för den inledande processen kan se olika ut från kommun till kommun. I 
denna rapport har Stockholm stads arbetssätt fungerat som exempel över denna 
process. Här sker först en gemensam förhandsbedömning där en översiktlig bedömning 
av idén görs, och om det är lämpligt att pröva för en ny detaljplan. Vid stora projekt 
och komplicerade projekt fattas ett utredningsbeslut, som innebär att en budget avsätts 
för utredningsarbeten och på så sätt kan en bedömning göras om projektet är möjligt att 
genomföra. Ifall utredningsbeslutet är positivt och marken ägs av staden upprättas ett 
markanvisningsavtal som innebär ett löfte till byggherren att ensamt få förhandla om 
marken under viss tid och på vissa villkor. Som underlag till kommunens beslut att 
påbörja planarbetet gör kommunen en förstudie som skrivs samman i ett så kallat start-
PM. Detta dokument beskriver planförslaget i grova drag, anger vilka frågor som ska 
behandlas och vilken typ av planprocess som ska användas. Innan planarbetet påbörjas 
upprättas ett planavtal, vilket reglerar kommunens och byggherrens åtaganden, samt 
bestämmer en tidsplan och budget för planarbetet. När detta är genomfört kan 
planläggningen påbörjas, något som initieras av ett förslag till planuppdrag 
(Stockholms stad 2012).  
 

7.2.2%Detaljplaneprocessen%
Vid ett positivt planbesked kan kommunen, enligt nya PBL, numera bestämma om ett 
planprogram (alt. 1) bör utföras eller om ett preliminärt planförslag (alt. 2) ska 
utvecklas direkt. Ett planprogram utförs ofta vid komplicerade planer som berör många 
intressenter och som innehåller starka motstående intressen. Ett annat skäl för att 
upprätta ett planprogram är ifall detaljplanen saknar stöd i översiktsplanen. Om 
kommunen bedömer att ett planprogram behövs, ska det bland annat innehålla en 
nulägesbeskrivning, förutsättningar och syfte med kommande planläggning, hur 
planarbetet ska bedrivas samt en tidsplan. Detta går sedan ut i samråd där synpunkter 
samlas in från de parter som berörs av projektet (Mattson & Hagander 2011;!Boverket!
2012f). 
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Efter programsamrådet går processen in i utredningsskedet (detaljplanearbete). Här 
utförs, oftast av byggherren, diverse tekniska utredningar såsom buller-, luftkvalité- 
och geotekniska utredningar för att nämna några. Även riskanalyser genomförs under 
detta skede, där frågor som behandlar tillgänglighet, miljönormer men också ekonomi 
analyseras (Iverlund & Ultenius 2008). För att styra planområdets utformning och visa 
hur en tänkt bebyggelse ska se ut, gör många kommuner i samarbete med byggherren 
och arkitekter upp ett gestaltningsprogram. Genom att byggherrens och kommunens 
gemensamma ambitioner för detaljutförandet klargörs i ett tidigt skede kan de också 
säkerställas vid genomförandet. Gestaltningsprogrammet utgör ett för kommunen och 
byggherren gemensamt underlag för projektering, bygglovhantering, byggande och 
förvaltning av bebyggelsen inom planområdet. Begreppet gestaltningsprogram finns 
inte i PBL men kommunerna kopplar dem ofta till exploateringsavtalet. Ibland kan de 
också vara en del av planbeskrivningen (Mattson & Hagander 2011). 
Genomförandefrågor behandlas vanligtvis även under denna fas. Om genomförandet 
av planen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras (Boverket!2012a). En behovsbedömning 

Figur 3. Stadbyggnadsprocessen steg, där detaljplaneprocessen avhandlas i detta 
kapitel. 
!
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görs av kommunen i samråd med länsstyrelsen och eventuellt berörda grannkommuner, 
för att avgöra om en MKB behövs. MKB ska vara en integrerad del av 
detaljplaneprocessen och arbetet med den ska upprättas tidigt innan 
projekteringskostnaderna har blivit för höga och det finns möjlighet till alternativa 
lokaliseringar. En MKB ”är en bra metod att redan från början integrera miljöaspekter i 
detaljplanen, att komplettera beslutsunderlag och ett sätt för kommunen att främja en 
hållbar utveckling.” (Mattsson & Hagander 2011, s. 54).  
 
Efter utredningsskedet tas ett så kallat preliminärt planförslag fram. I samband med 
detta bjuder kommunen även in till samråd. Under samrådet ger kommunen 
information till de som berörs av planen samtidigt som kommunen får synpunkter om 
planområdet och detaljplanens utformning. Kommunen ska samråda med länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten och andra kommuner som berörs av förslaget. Dessutom ska 
kommunen bereda tillfälle till samråd för myndigheter, fastighetsägare, 
bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och andra sammanslutningar eller enskilda 
som har ett väsentligt intresse av planen. Kommunen samlar in alla synpunkter, 
sammanfattar dem och tar ställning till dem i en samrådsredogörelse. Redogörelsen 
innehåller sedan kommentarer och förslag från kommunen på de synpunkter som har 
inkommit (Mattsson & Hagander 2011).  
 
Efter samrådet kan det preliminära planförslaget justeras och kommunen presenterar 
därefter det slutgiltiga planförslaget. Innan detaljplanen kan antas måste den göras 
tillgänglig för granskning i tre veckor. Kommunen har som uppgift att se till att 
planförslaget, tillsammans med samrådsredogörelsen och annat underlag, finns att 
tillgå för den som vill granska det. Granskningen innebär att myndigheter, sakägare 
och andra som berörs av planen ges möjlighet att lämna in synpunkter på det slutgiltiga 
planförslaget. Var förslaget finns tillgängligt och hur länge ska framgå av en 
kungörelse via annons i en ortstidning och via anslag på kommunens anslagstavla. 
Utöver det ska kommunen också, under samma dag som förslaget kungörs, skicka 
meddelande om innehållet i kungörelsen till kända sakägare och berörda. Efter 
granskningen sammanställer kommunen de synpunkter som lämnats in under 
granskningstiden i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet ska skickas till de som inte fått 
sina synpunkter tillgodosedda i planförslaget. Om granskningen skulle innebära att 
större förändringar måste göras i planhandlingarna, ska det ändrade planförslaget på 
nytt kungöras och genomgå en ny granskning. Om så inte är fallet kan detaljplanen 
antas av kommunfullmäktige (Mattson & Hagander 2011; Boverket 2012c). 
 
Då detaljplaner är bindande för lovprövningen, är det viktigt för alla parter att 
intressera sig för innehållet och konsekvenserna i ett tidigt planskede. Annars kommer 
de flesta frågor vara avgjorda och det är svårt att komma in och påverka. En detaljplan 
får inte vara mer detaljerad än vad som behövs med hänsyn till planens syfte. D.v.s. 
detaljplanen får inte vara mer detaljerad eller omfatta ett större område än vad som 
behövs. Planbestämmelser får heller inte användas för att formulera kommunala 
föreskrifter om tekniskt utförande, utan det är statens uppgift att reglera (Mattson & 
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Hagander 2011). Därmed kan inte alltid BREEAM Communities hållbarhetsfrågor slås 
fast i en detaljplan, utan måste tillkomma genom en dialog och i samförstånd mellan 
aktörerna i projektet. Genom att de olika aktörerna tecknar avtal med varandra 
säkerställer parterna att alla uppfyller de gemensamt satta målen. Detta bör rimligtvis 
ske parallellt med detaljplaneprocessens gång. 
%

7.2.3.%Genomförandeavtal 
Vid detaljplanearbete så kan det uppkomma frågor som är viktiga att reglera, men som 
inte är möjliga att reglera i detaljplanen. Då använder sig aktörerna av frivilliga avtal. 
Exploateringsavtal är avtal som tecknas mellan kommun och byggherre i de fall 
byggherren äger marken, medan markanvisningsavtal är avtal som tecknas då 
kommunen äger marken. 
 
Syftet med exploateringsavtalet är att bekräfta att detaljplanen genomförs på ett 
bestämt vis. Avtalet behandlar bland annat frågor om marköverlåtelser, utförande och 
hur allmänna platser ska bekostas, specificering av bebyggelsens utformning, 
fördelning av saneringskostnader, avgifter för kommunens planering och 
tillståndsgivning. Det speciella vid exploateringsavtal är att kommunen inte får dra 
nytta av sitt planmonopol, utan agerar här i egenskap av förvaltningsmyndighet och 
måste således rätta sig efter gällande lagar. En kommun får alltså inte tvinga fram 
prestationer från en byggherre som går utöver lagstiftningen. De förhållanden som kan 
regleras och preciseras i exploateringsavtalet är desamma som de som ges i PBL. 
Exempelvis går det inte att ställa krav på tekniska lösningar som går utöver Boverkets 
byggregler. Vanligtvis tecknas i ett tidigt skede ett föravtal om huvuddragen för den 
tänkta exploateringen, där byggherren och kommunen fördelar de olika kostnaderna. 
När sedan planeringsprocessen leder mot sitt slut, tecknas det slutgiltiga 
exploateringsavtalet (Mattsson & Hagander 2011). 
 
Markanvisningsavtal har ett helt annat utgångsläge eftersom kommunen i det här fallet 
äger marken. Det innebär att kommunen kan ställa helt andra krav på byggherren vad 
gäller exempelvis tekniska lösningar. Sedan är det upp till byggherren att välja om han 
vill ingå ett avtal till de givna förutsättningarna. I markanvisningsavtalet regleras de 
ekonomiska villkoren för markförvärvet och priset för marken. Dessutom preciseras 
villkor för exploateringens genomförande, t.ex. utformningen av ny bebyggelse, om 
dessa ska ha en särskild upplåtelseform eller byggas med en viss teknik. Detta avtal 
kan slutas i ett tidigt skede av planeringsprocessen, oberoende om detaljplanen antas. 
Skulle den inte antas återgår marken till kommunen igen (Mattsson & Hagander 2011).  
!

! /
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7.3./Genomförandeprocessen 
Efter att en detaljplan vunnit laga kraft kliver stadsbyggnadsprocessen in i nästa fas, 
genomförandeprocessen (även kallad för byggprocessen). Under denna fas genomförs 
utredningar och projekteringar, för att kunna framställa de dokument och ritningar som 
krävs för att byggnader och områden ska bli utformade på det sätt byggherren vill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.1.%Byggnadsprogram%%
Genomförandeprocessen inleds med vad som kallas programskedet. Det består av två 
delar, utredningar och program. Utredningarna innebär att de analyser och 
undersökningar vilka gjorts i förstudien fördjupas och kompletteras. Detta 
sammanställs sedan i ett dokument, byggnadsprogrammet. ”Syftet med arbetet i 
programskedet är dels att konkret precisera byggherrens alla krav på och önskemål om 
den blivande byggnaden, dels att klarlägga alla förutsättningar och villkor som kan 
påverka den kommande projekteringen, och i viss mån även produktionen” 
(Nordstrand 2008, s. 66). Med gestaltning menas utformningen av byggnaden eller 
platsen arkitektoniskt. Ofta fattas vissa beslut om utformningen redan i programskedet. 

Figur 4. Stadbyggnadsprocessen steg, där genomförandefasen avhandlas i detta 
kapitel. 
!
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Specialister anlitas för att se till att en lämplig miljö skapas för byggnadens eller 
områdets verksamhet (Nordstrand 2008).  
 

7.3.2.%Upphandling%
När byggherren granskat och godkänt byggnadsprogrammet fattas, som beskrivits i 
föregående stycke, beslut om den fortsatta projekteringen som delvis kommer att 
utföras av andra medverkande. Med upphandling menas att en köpare (byggherrar och 
entreprenörer) köper eller på annat sätt anskaffar sig en tjänst, en entreprenad eller 
varor och utrustning (Nordstrand 2008).  
 
Byggprojekt kan organiseras på många olika sätt. Det finns flertalet alternativ för 
organisation och utförande av byggprojekt. Det finns olika typer av entreprenadformer, 
där de vanligaste är utförandeentreprenad, construction management (CM), 
totalentreprenad och helhetsåtagande. Vid en utförandeentreprenad anlitar byggherren 
en egen eller inhyrd projektledare. De första två stegen i byggprocessen, 
utredningar/program och projektering, utförs med hjälp av konsulter. Efter det 
upphandlas själva byggandet av entreprenörer, som har till ansvar att uppföra 
byggnaden eller området enligt de ritningar och beskrivningar som tagits fram under 
projekteringen. Ett CM-företag (eller projektledningsföretag) kan också bli kontaktade 
för att hjälpa en byggherre med byggprojektet. När detta sker utser CM-företaget en 
projektledare som utreder byggherrens behov samt vilka krav som ska ställas på den 
färdiga platsen och/eller byggnaden. Därefter anlitas konsulter och arkitekter för att 
utforma ett förslag som uppfyller dessa krav. Om byggherren gillar förslaget kan han 
låta CM-företaget fortsätta med projektet. Om så sker, utarbetas först en tidsplan och 
budget för att sedan anlita lämpliga konsulter för projekteringen. Byggandet sker 
vartefter och löses genom successiv upphandling av entreprenörer. Totalentreprenad 
innebär att byggherren först låter göra de utredningar som krävs för att fastställa de 
krav som ska ställas på platsen. Dessa krav ställs samman i ett ramprogram, och blir 
underlag för den upphandling som sker i form av en totalentreprenad. 
Totalentreprenören ansvarar och genomför både projekteringen och byggandet under 
ledning av en projektledare, och har ett funktionsansvar som innebär att den färdiga 
platsen uppfyller de funktionskrav som ställdes upp. En annan väg för byggherren är 
att redan från början välja att samarbeta med en byggentreprenör som då utför hela 
byggprojektet från start till mål (Nordstrand 2008).  
%

7.3.3.%Projektering%
Projekteringen innebär att skapa en byggnad eller plats som uppfyller byggherrens 
önskemål och krav i enlighet med byggnadsprogrammet och redovisa detta på ritningar 
och i beskrivningar. Bygghandlingarna används sedan som underlag för dem som ska 
uppföra byggnaden/platsen. Projekteringen kan ses som ett lagarbete med många olika 
deltagare som måste samarbeta under hela processen. Inte sällan tas det fram flera 
alternativ varvid byggherren är den som i slutändan beslutar om vilket av alternativen 
som man ska gå vidare med. Projekteringen genomförs genom att ta ett steg i taget, 
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från övergripande frågor till allt mer detaljerade och preciserade och där 
projekteringsteamet successivt fattar nya beslut om hur de ska gå vidare. 
Projekteringsarbetet brukar delas upp i tre skeden; bygghandlingsskede, systemskede 
och förslagshandlingsskede. Med byggnadsprogrammet som utgångspunkt utformas 
platsen i stort genom gestaltning, här behandlas exempelvis var byggnaderna ska 
placeras, var entréerna ska ligga, hur byggnaderna ska anpassas till topografin, 
omgivande natur samt befintlig bebyggelse. Detta arbete kallas för 
bygghandlingsskedet. Efter det fastställs olika typer av systemfrågor under den så 
kallade systemutformningen. Med de handlingar som utvecklats under detta skede ska 
byggherren kunna kontrollera att projektet har utvecklats enligt alla önskemål och 
krav. Slutligen görs en detaljprojekteringen av platsen som sedermera ska utmynna i de 
bygghandlingar vilka entreprenörerna ska använda för att kunna utföra byggnationen 
på ett ändamålsenligt vis (förslagshandlingsskedet). Detta skede är det mest 
omfattande. Under detaljprojekteringen ska byggnadsprogrammets funktionskrav 
omsättas till tekniska lösningar som dessutom uppfyller krav från lagar och föreskrifter 
(Nordstrand 2008). 
 

7.3.4.%Fastighetsbildning%
Med stöd av den nya detaljplanen kan en fastighetsbildningsansökan göras. 
Fastighetsbildning innebär att fastighetsindelningen ändras, antingen genom 
ombildning eller nybildning. Dessutom behandlas frågor om servitut och överföring av 
byggnader och anläggningar från en fastighet till en annan här. Ifall marken ägs av 
kommunen kan de antingen sälja eller upplåta marken till byggherren. (Boverket 
2012b; Stockholms stad 2012) 
 

7.3.5.%Bygglov%
Vid nybyggnad på eller ändring av en fastighet krävs ett bygglov, och ansökan görs 
med stöd av detaljplan och genomförandeavtal. När ett bygglov har blivit beviljat 
måste en bygganmälan lämnas in senast tre veckor före byggnadsarbetet påbörjas 
(Stockholms stad 2012). 
 

7.3.6.%Genomförande%
Oavsett vem som bygger på fastigheten är det byggherren som har ansvaret för att 
byggnationen av fastigheterna sker på avtalat sätt, att samhällskraven följs samt att 
nödvändiga tillstånd söks. När bebyggelsen står klar och blivit godkänd erhåller 
byggherren ett slutbevis (Stockholms stad 2012). 
!

% %
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8.%BREEAM%Communities%tekniska%manual%

BREEAM Communities tekniska manual innehåller alla de aspekter som det tas 
hänsyn till vid hållbarhetsbedömningen, samt beskriver vad som krävs för att uppnå de 
olika poängnivåerna för att få ett visst certifieringsbetyg. Manualen verkar som ett 
instrument för både verksamma och intresserade parter till BREEAM-projekt genom 
att förklara hur ett stadsutvecklingsprojekt ska bedömas. Detta kapitel är en kortare 
redogörelse för hur manualen är uppbyggd (BREEAM 2012a). 
 
BREEAM Communities är idag indelat i tre steg, 1. Establishing the principle of 
development, 2. Determining the layout of the development och 3. Designing the 
details. I det första steget bedömer BREEAM Communities hur väl de övergripande 
hållbarhetsfrågorna har behandlats, såsom transport, rekreationsområden och 
storskaliga energilösningar. Steg två behandlar områdets utformning, bland annat var 
byggnader och faciliteter ska placeras. Det tredje och sista steget hanterar den 
detaljerade utformningen av platsen, vilket bland annat innefattar hållbara 
avloppslösningar, transportanläggningar och helt enkelt en mer detaljerad utformning 
av den byggda miljön. Det är möjligt att få ett tillfälligt certifikat efter steg ett för att få 
en indikation om att kraven i steg ett är uppfyllda, då dessa är obligatoriska för att 
uppnå en slutgiltig certifiering. Dock är det bedömningen efter att även steg två och tre 
utförts som är den slutgiltiga och det är först då ett hållbarhetsbetyg sätts. Vid vissa 
större stadsutvecklingsprojekt kan exploateringen delas in i olika faser. För dessa 
projekt finns det två alternativ att välja mellan. Antingen får varje fas genomgå en 
separat bedömning, eller så kan hela projektet bedömas under steg 1, för att sedan 
bedöma faserna separat i steg två och tre. Eftersom alla projekt skiljer sig åt, kommer 
en del hållbarhetsfrågor dyka upp i en annan ordning än som de är presenterade i den 
tekniska manualen. 
 
Den tekniska manualen för BREEAM Communities består av 40 hållbarhetsfrågor som 
är uppdelade i fem olika kategorier. Dessa har placerats i någon utav de tre olika 
stegen. BRE har utvecklat denna modell för att få en överskådlighet och ett fungerande 
ramverk så att alla de tre dimensionerna för hållbarhet behandlas och så rätt frågor 
behandlas vid rätt tillfällen. Här nedan förklaras det vilka frågor respektive kategori har 
till syfte att ansvara för.  
 

 
Governance (GO)  
Tar itu med frågor beträffande samhällsengagemang i beslut som rör 
utformning, konstruktion, drift och långsiktig förvaltning av 
exploateringen. 
 
Social and economic wellbeing (SE)  
Tar itu med frågor beträffande sociala och ekonomiska faktorer som 
påverkar hälsa och välbefinnande såsom inkluderande design, 
sammanhållning, lämpliga bostäder och tillgång till arbete.  
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 Resources and energy (RE)  
Tar itu med frågor beträffande ett hållbart utnyttjande av naturresurser 
och minskning av koldioxidutsläpp. 
 
Land use and ecology (LE)  
Tar itu med frågor beträffande hållbar markanvändning och förbättring av 
ekologin.  
 
Transport and movement (TM)  
Tar itu med frågor beträffande utformning och tillhandahållande av 
transporter och infrastruktur för att främja användningen av hållbara 
transportmedel. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De hållbarhetsfrågor vilka är markerade med fet text är de som berör frågor inom 
något av utav de tre utpekade områdena som kommer analyseras i denna rapport. Det 
vill säga medborgardialog, energi och vattenhantering. Dessa frågor har en bra 
spridning över alla de tre stegen, vilket är fördelaktigt då det är av intresse att få med 
hållbarhetsfrågor som tas upp under olika faser av planprocessen. Alla de 40 
hållbarhetsfrågorna har samma struktur, vilken ser ut på följande sätt:  

Step 1: Establishing the principle  

GO 01  Consultation plan 
   SE 01 Economic impact 

SE 02 Local demographic survey 
SE 03 Flood Risk Assessment 
SE 04 Noise pollution 
RE 01 Energy strategy 
RE 02 Existing buildings and  
 infrastructure 
RE 03 Water strategy 
LE 01 Ecology strategy 
LE 02 Land use 
TM 01 Transport assessment 
 
Step 2: Determining the layout  

GO 02  Consultation and engagement 
GO 03 Design review 
SE 05 Housing provision 
SE 06  Delivery of services,  
 facilities and amenities 
SE 07  Public realm 
SE 08 Microclimate 
SE 09 Utilities 
SE 10 Adapting to climate change 
SE 11 Green infrastructure 
!

 
SE 12 Local parking 
SE 13 Flood risk management 
LE 03 Water pollution 
LE 04 Enhancement of ecological  
 value 
LE 05 Landscape 
TM 02 Safe and appealing streets 
TM 03 Cycling network 
TM 04 Access to public transport 
 
 
Step 3: Designing the details 

GO 04 Community management of  
 facilities 
SE 14 Local vernacular 
SE 15 Inclusive Design 
SE 16 Light pollution 
SE 17 Labour and skills 
RE 04 Sustainable buildings 
RE 05 Low impact materials 
RE 06 Resource efficiency 
RE 07 Transport carbon emissions 
LE 06 Rainwater harvesting 
TM 05 Cycling facilities 

Tabell 1. Listan redovisar de 40 hållbarhetsfrågorna, vilken kategori de tillhör samt under 
vilket steg de behandlas. 
!
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Issue information 
Tar upp vilket steg och vilken kategori hållbarhetsfrågan tillhör. Dessutom 
fastställs här om frågan är obligatorisk och totala antalet poäng den kan ge. 
 
Aim 
Beskriver syftet med frågan.  
 
Assessment Criteria 
Redogör för hållbarhetsfrågans riktvärden för prestandanivå och kriterier. 
Om utformningen och planerna för exploateringen uppfyller 
bedömningskriterierna, som bestäms av assessorn, kan BREEAM-poäng 
delas ut. 
 
Compliance notes 
Dessa anteckningar ger ytterligare vägledning som stöder tillämpningen 
och tolkningen av de viktigaste bedömningskriterierna, samt hur frågan 
ska utvärderas i vissa situationer. 
 
Schedule of evidence 
Beskriver typiska exempel på vilken typ av bevis som krävs för att 
assessorn ska kunna kontrollera vilka kriterier som har uppfyllts. 
 
Additional information  
Innehåller information som stöder tillämpningen av 
bedömningskriterierna, inklusive definitioner och annan relevant 
information. 

 
 
Varje hållbarhetsfråga har ett antal poäng (credits) kopplade till sig. Dessa motsvarar 
inte antal kriterier utan är ofta färre än vad kriterierna är inom en hållbarhetsfråga. Så 
beroende på hur många kriterier som uppnås under en hållbarhetsfråga kan projektet få 
olika många poäng tilldelade. Dessutom har BREEAM viktat alla hållbarhetsfrågor. 
Det innebär att alla frågor får olika stor betydelse, och ska motsvara den betydelse 
hållbarhetsfrågan har för att uppnå en hållbar utveckling. Samtidigt har 
hållbarhetsfrågorna blivit tilldelade olika många poäng vilket gör att även dessa får 
olika stor inverkan på slutresultatet. Till exempel har hållbarhetsfrågan GO 04 – 
Community management of facilities en vägning på 1.2% samt totalt tre poäng, vilket 
leder till att varje uppnådd poäng är värd 0.4%. SE 01 – Economic impact har istället 
en vägning på hela 8.9% men bara två poäng vilket ger ett värde på 4.4% för varje 
poäng. Utöver de 40 hållbarhetsfrågorna går det också att få så kallade 
innovationspoäng. Ett projekt kan bli tilldelat innovationspoäng om det utvecklar en 
lösning inom området hållbar utveckling men som inte beaktas i någon utav de 40 
hållbarhetsfrågorna. För varje innovation får projektet 1 % extra till sitt slutbetyg, med 
en maximal gräns på 7 %. 
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Majoriteten av hållbarhetsfrågorna i BREEAM Communities är valfria, således kan 
den ansvariga själv välja vilka frågor som de vill/kan uppnå i det specifika projektet, 
samt överväga vilket certifieringsbetyg de strävar efter att få. För att försäkra sig om att 
ett projekt inte förbiser fundamentala hållbarhetsaspekter, har BREEAM gjort några av 
systemets hållbarhetsfrågor obligatoriska. Alla frågor i steg ett är obligatoriska, vilket 
betyder att alla projekt måste som minst uppnå de obligatoriska kriterierna för varje 
hållbarhetsfråga i steg ett. I steg två är bara en fråga obligatorisk (GO 02 - Consultation 
and engagement) och i steg tre är alla frågor valfria. 
 
För att bedöma hur väl ett projekt har lyckats med sitt hållbarhetsarbete anlitas en 
oberoende utbildad assessor som utvärderar projektets prestationer mot systemet och 
dess hållbarhetsfrågor. Om prestationerna är tillräckligt bra utfärdar BREEAM ett 
certifikat som är ett bevis på att projektets hållbarhetsarbete uppfyller BREEAM-
standard vid tiden för certifieringen. Tabellen nedan visar!vilken!poängnivå!som!
krävs!för!att!uppnå!en!viss!certifieringsgrad.!

!

!

Tabell 2. BREEAM Communities certifieringsgrader. 
!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessa värden gör det möjligt att jämföra olika stadsutvecklingsprojekt med varandra. 
Unclassified tilldelas projekt som inte lyckats samla ihop till tillräckligt många poäng, 
eller om projektet misslyckats med att uppfylla en eller flera av de obligatoriska 
kriterierna. Dessa projekt får ingen certifiering (BREEAM 2012a).!
!

!

! /

 
BREEAM Communities certifieringsgrader: 
 
BREEAM Rating % score 
OUTSTANDING ≥85 
EXCELLENT ≥70 
VERY GOOD ≥55 
GOOD ≥45 
PASS ≥30 
UNCLASSIFIED <30 
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8.1./Undersökning/av/hållbarhetsfrågorna/i/BREEAM/Communities/
En avgränsning av studien har varit nödvändig då många av hållbarhetsfrågorna 
behandlar olika typer av aspekter på samma gång. I de hållbarhetsfrågor där 
vattenhantering, medborgardialog eller energi utgör hållbarhetsfrågans kärna tas frågan 
med i studien. Eftersom risken är stor att överskådligheten försämras om delar av andra 
hållbarhetsaspekter vävs in i undersökningen, lämnas de andra hållbarhetsfrågorna 
utanför. Exempelvis ingår medborgardialog i kriterier inom vissa hållbarhetsfrågor men 
där kommunikation egentligen bara är en liten del av frågan i stort. I de fall 
medborgardialog, energi eller vattenhantering endast nämns i enstaka kriterier eller 
endast i Compliance Notes, anser jag att mina fokuspunkter inte utgör 
hållbarhetsfrågans kärna och därmed exkluderas dessa frågor i undersökningen. 
 
Totalt 16 av 40 hållbarhetsfrågor från BREEAM Communities tekniska manual 
studeras i den här rapporten. Frågornas mål, bedömningskriterier och vilken bevisföring 
som krävs för att tillgodoräkna sig poäng tas upp. Ytterligare kommentarer (Additional 
Information) i manualen tillhörande de respektive frågorna lämnas dock utanför arbetet, 
så länge informationen inte är av intresse för att förstå frågans kontext eller nödvändigt 
för att kunna placera in frågan i en svensk stadsbyggnadsprocess. Dessa delar finns 
dock att läsa i BREEAM Communities Technical Manual som finns tillgänglig på 
BRE:s hemsida. Om inget annat anges är all informationen i detta kapitel tagen från 
BREEAM Communities tekniska manual (BREEAM 2012a), undantaget avsnitten 
kallade Min kommentar. Under det avsnittet sammanfattas hållbarhetsfrågan och 
kopplingar dras till den svenska stadsbyggnadsprocessen. Dessa baseras på tidigare 
studier och mina uppfattningar om när de olika hållbarhetsfrågorna bör lyftas. 
 
Av de 40 hållbarhetsfrågor som utgör BREEAM Communities påverkas sju till stor del 
av medborgardialog, tre av energifrågor och åtta av vattenhantering. Två av frågorna 
innehåller både energi- och vattenhanteringsfrågor.  
 

8.1.1.%Establishing%the%principle%of%development%
I steg ett, Establishing the principle of development, bedöms hur väl 
stadsutvecklingsprojektet tar hand om de problem som finns på området och hur väl de 
tar till vara på de möjligheter som exploateringen erbjuder. Dessutom måste aktörerna 
också vara medvetna om hur projektet påverkar intilliggande områden. Som tidigare 
nämnts är alla hållbarhetsfrågor i steg ett obligatoriska för att få en certifiering. Detta 
eftersom de är av fundamental betydelse för att kunna ta hållbara beslut i senare skeden.  
 
I steg ett ska detaljerade undersökningar som behandlar översvämningsrisk, ekologi, 
energi, transport och lokal ekonomi utföras. Dessa undersökningar kommer ligga till 
grund för strategier som implementeras i ett senare skede av projektet, under steg två 
och tre i BREEAM Communities. Följande fem frågor har studerats i steg ett. 
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Fråga:           Hållbarhetsaspekt: 
 
  GO 01  Consultation plan        Medborgardialog 

 
SE 02 Demographic needs and priorities     Medborgardialog 

 
SE 03 Flood Risk Assessment       Vatten 
   
RE 01    Energy strategy        Energi 
 
RE 03 Water strategy         Vatten 

 
 
 
 
GO 01 – Consultation plan   
Kriterium ett till tre är obligatoriska och hållbarhetsfrågan kan i sin helhet ge 1 poäng.  
Frågan är värd 2.3%. 
 
Mål: 
Att säkerställa att samhällets behov, idéer och kunskap används för att förbättra 
kvaliteten och bifallet av projektet genom utformnings- och genomförandeprocessen. 
 
Bedömningskriterium: 
 

Kriterium    Poäng      
1 – 3         0  (Obligatoriska) 
4 – 5         1  
        
Totalt:        1 (2.3%) 
 

 
1. Medlemmar av närsamhället och berörda aktörer har identifierats för 

samråd.  
2. En samrådsplan har producerats och kommunen har rådfrågats om denna plan. 

Planen bör användas så tidigt i processen att samhället och berörda aktörer kan 
påverka viktiga beslut. Planen ska innehålla tidsram och uppge vilka metoder som 
används vid samråden, samt tydligt redogöra: 
• vid vilken punkt samhället och berörda aktörer med fördel kan bidra.  
• hur de ska hållas informerade om projektets utveckling. 
• hur och när återkoppling ska lämnas om hur resultatet från samråden 

kommer att tas i beaktning. 
• en namngiven person som har ansvar för samrådsmötena och strider för 

resultaten i projektgruppen. 
• vilken strategi som ska användas för att involvera grupper som normalt är 

svåra att nå ut till, såsom gamla, unga, funktionshindrade och personer med 
begränsad tid att delta. 
 

3. Att minimumnivån av konsultation bestämd i Compliance Notes har uppnåtts. 
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4. Att kriterium 1-3 har uppfyllts.  
5. En förenklad samrådsmetod ska användas för att engagera samhället i specifika 

aspekter av projektets utformning. 
 

Bevisföring (Schedule of evidence): 
För att uppnå kriterium: 

 
1 – 3.  
krävs en kopia av samrådsplanen under steg ett. Bevis på samråden har genomförts på 
de sätt som står i kriterium 1-3 i GO 02 under steg två och tre måste också redovisas. 
 
4 – 5.  
krävs dokumentation som beskriver den förenklade samrådsmetoden som används för 
samtal med samhället. Under steg två och tre krävs också dokumentation som visar 
utgången av den förenklade samrådsmetoden.  

 
Min kommentar: 
Det är viktigt att samrådsplanen framställs så tidigt som möjligt. För att kunna ta del av 
samhällets och aktörers önskemål och idéer bör samråden ske innan byggherren och 
kommunen har börjat slå fast saker. Det finns egentligen inget hinder från att uppföra 
denna innan ett projekt satt igång. Så fort beslut har tagits att en exploatering ska ske av 
ett område, kan utformningen av samrådsplanen inledas, där alla de som ska kontaktas 
bör identifieras så tidigt som möjligt. Samrådsplanen kan egentligen i stora drag 
utformas redan vid arbetet med en fördjupad översiktsplan, alternativt till förarbetet av 
en detaljplan. BREEAM ger några exempel på frågor som ska tas upp i samrådsplanen, 
dessa är projektets påverkan på omgivande områden, förvaltnings-, underhålls- och 
driftsfrågor samt möjligheter för delad användning av infrastruktur och anläggningar 
med befintliga eller intilliggande områden. 
 
Om arbetet med framställandet av en samrådsplan inleds redan vid framtagandet av en 
fördjupad översiktsplan bör kommunen leda arbetet, då det är de som har i uppgift att ta 
fram en sådan. Eftersom de även företräder samhället är det av nytta för kommunen att 
uppföra en samrådsplan, då denna bör leda till en dialog som i slutändan leder till ett 
område fler i kommunen skulle vara tillfreds med. Dock, beroende på vem ägaren av 
fastigheten är, är det inte säkert att det står klart i ett så här tidigt skede vilka byggherrar 
som ska leda projektet eller om de vill certifiera sitt framtida stadsutvecklingsprojekt.  
 
Om ingen fördjupad översiktsplan tas fram är det troligare att byggherren hjälper till 
med framtagandet av en samrådsplan, framförallt om det är på deras initiativ som 
projektet ska certifieras med BREEAM Communities. Vilket har varit fallet i de projekt 
som hittills har satt igång i Sverige. Detta bör då ske direkt efter att det slagits fast att 
projektet ska bli certifierat enligt BREEAM Communities.  
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SE 02 – Demographic needs and priorities  
Kriterium ett till två är obligatoriska och hållbarhetsfrågan kan i sin helhet ge 1 poäng. 
Frågan är värd 2.7%. 
 
Mål: 
Säkerställa att projektets planer för tillhandahållandet av bostäder, service och andra 
anläggningar utgår ifrån den lokala befolkningsutvecklingen och lokala prioriteringar. 
 
Bedömningskriterium: 
 
  Kriterium    Poäng 
  1 – 2         0  (Obligatoriska) 
  3 – 4         1  
                 ___ 
  Totalt:        1 (2.7%) 
 

1. Projektets utformningsramar, inklusive blandning av bostadstyper, allmännyttiga 
funktioner och möjligheter till sysselsättning, ska utgå från en undersökning av 
den nuvarande demografiska profilen och närområdets framtidsutsikter. 
Undersökningen har genomförts genom: 
• Ekonomisk konsekvensanalys (ingår i SE 01 – Economic Impact). 
• Lokala utvecklingsplaner. 
• Relevanta kommunala strategier. 
• Samråd med boende, företag, skolor, föreningar och andra som verkar inom 

närområdet för projektet. 
2. Lokalsamhället ska rådfrågas om de lokala behov och krav som önskas som en del 

av den föreslagna stadsutvecklingen. Deras åsikter används för att prioritera 
önskvärdheten i lokala behov och krav (låg, medel och hög). 

3. Att kriterium 1-2 har uppfyllts. 
4. I de fall tillhandahållandet av vissa av dessa funktioner (som i detalj tas upp under 

Compliance Notes) inte omfattas av det aktuella utvecklingsprojektet: 
a. Långsiktiga finansiella och sociala konsekvenser av att inte tillhandahålla den 

infrastruktur som behövs för stadsutvecklingen har diskuterats med kommunen 
och andra lämpliga instanser. 

b. En passande systematik för leveranser har fastställts för att säkerställa 
tillhandahållandet av nödvändiga funktioner inom rimlig tid samt att 
säkerställa att behovet täcks samtidigt som uppförande av kortsiktiga och 
ohållbara anläggningar undviks.   

 
 
Bevisföring: 
För att uppnå kriterium: 
 

1. krävs en kopia av rapporten (eller motsvarande) vilken är framtagen efter 
undersökningen av lokala behov. 

 
2. krävs en kopia av samrådssplanen (från GO 01) som beskriver vilka som kommer 
vara involverade och de metoder som ska användas. Dessutom ska protokollet i 
samrådsmötena redovisas samt prioriteringslistan av de lokala kraven.  
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3 och 4. måste kriterium ett och två vara uppfyllda. Därutöver ska protokollet från 
mötet med kommunen bifogas samt i steg 2 och 3 ska en bekräftelse från kommunen 
över detaljerna av leveranssystemet.  

 
 
Min kommentar: 
I fråga om medborgardialog i denna hållbarhetsfråga är det främst kriterium två och 
fyra som är relevanta. I Compliance Notes slås det fast vilka frågor som bör behandlas 
vid samråd, vilket innefattar allt från vård och omsorg till matmarknader. Det slås även 
fast här att hänsyn ska tas till hur den lokala demografin kommer förändras över tid.  
 
För att få med lokalsamhällets syn på dessa frågor bör samråden ske på ett så pass tidigt 
stadium att projektet fortfarande ligger i sin linda. För att kunna ta del av de resultat 
som utvinns ur dessa dialoger bör inte mycket mer ha bestämts än att det ska ske en 
exploatering av området i fråga. Dock finns det alltid en vilja hos kommuner och 
byggherrar (behöver inte vara delad) att utforma området på ett visst sätt. Genom att 
konsultera med samhället kan en utformning av området förhoppningsvis ske på ett 
sådant sätt att alla blir tillfreds, en utveckling användningen av BREEAM Communities 
här försöker främja.  
 
Vid större stadsutvecklingsprojekt där kommunen beslutat sig för att uppföra en 
fördjupad översiktsplan, bör denna hållbarhetsfråga lyftas, om möjligheten finns, under 
arbetsprocessen för den fördjupade översiktsplanen. I detta fall skulle det då vara 
kommunen som tar tag i frågan och ser till så att alla kriterier uppfylls, vilket är ganska 
naturligt då de verkar för samhällets bästa och ska se till så att stadsutvecklingen sker 
på ett sunt och hållbart sätt. 
 
Ifall ingen fördjupad översiktsplan tas fram vore det optimalt om denna fråga lyckades 
behandlas i programsamrådet, vilket skulle ge ett tidigt samförstånd mellan samhällets 
alla aktörer. Att få med medborgarna i ett tidigt stadium skulle antagligen resultera i en 
mer ändamålsenlig stadsutveckling då mer kunskap om området kunnat användas redan 
i uppstarten av områdets utformning. 
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SE 03 – Flood risk assessment   
Kriterium 1 till 3 är obligatoriska och hållbarhetsfrågan kan i sin helhet ge 2 poäng. 
Frågan är värd 1.8%, och ger 0.9% per utdelad poäng. 
 
Mål: 
Säkerställa att utvecklingen av projektområdet tar hänsyn till översvämningsrisker, och 
där de förekommer även vidtar lämpliga åtgärder för att minska risken för framtida 
översvämningar av projektområdet och dess omgivning. 
 
 
 
Bedömningskriterium: 
 
  Kriterium    Poäng 
  1 – 3         0  (Obligatoriska) 
  4 – 5         1  
  6 – 7         1  
          
  Totalt:        2 (1.8%) 

 
 
1. En bedömning av översvämningsrisken på platsen genomförs på bästa möjliga sätt 

i enlighet med rådande kunskapsläge, och inkluderar som minimikrav: 
• Risker och konsekvenser av översvämningar från alla källor, både inom 

området och från området till närliggande områden, samt hur dessa risker 
kommer hanteras. 

• Förändringar i översvämningsrisk på grund av klimatförändringar. 
• Konsultation med erforderliga lagstadgade organ.  
• Kunskap om eventuella översvämningsrisker som finns inom lokalsamhället 

tillvaratas (inklusive kommunens strategiska bedömning av 
översvämningsrisker). 

2. Översvämningszonerna för projektområdet bestäms på bästa sätt i 
överenstämmelse med rådande kunskapsläge. 

3. Ett åtagande görs för att integrera rekommendationerna från alla relevanta 
myndighetsorgan i planeringen av området. 

4. Att kriterium 1-3 har uppfyllts. 
5. På de platser inom projektområdet där det finns en medelhög till hög risk för 

översvämning, ska planeringen vara utformad så att översvämningsriskerna inom 
och utanför området minimeras genom att använda bästa möjliga 
planeringslösningar. Det här ska behandlas: 
• Exploatering ska undvikas på platser inom projektområdet som är känsliga 

för översvämningar. 
• Ifall ovanstående inte är praktiskt genomförbart, ska nödvändig infrastruktur 

placeras på platser inom området som har lägst risk för översvämning. 
• I områden där översvämningsrisken inte går att undvika, ska åtgärder vidtas 

för att skydda exploateringen från översvämningar. Detta utan att öka 
översvämningsriskerna för upp- och nedströmsområden.  

• Eventuella kvarstående risker ska förvaltas på ett säkert och ändamålsenligt 
sätt, dessutom ska motståndskraftiga åtgärder integreras i byggnaderna på ett 
tillfredsställande sätt för relevant lagstadgat organ.  
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• Den planerade marknivån för byggnader och ingångarna till dessa ska vara 
600 mm över den uppmätta översvämningsnivån inom 
översvämningszonerna för exploateringen. 

• En beredskapsplan upprättas i händelse av översvämning. 
6. Att kriterium 1 – 3 har uppfyllts. 
7. Om hela exploateringsområdet genom riskbedömningen kan uppvisa en låg risk 

för översvämning. 
 

Bevisföring: 
För att kunna uppnå kriterium: 
 

1 – 5. i steg ett krävs en kopia av översvämningsriskbedömningen, och som omfattar 
alla nödvändiga detaljer översvämningsriskerna, och hur de ska hanteras.   

 
7. i steg ett krävs en kopia av översvämningsriskbedömningen. För den slutliga 
bedömningen efter steg två och tre krävs också dokumenterade bevis. 

 
Min kommentar:  
Med tanke på att det resultat som utvinns ur den här frågan kan påverka lokaliseringen 
av exploatering eller viktig infrastruktur, bör den tas upp i ett tidigt skede. En lämplig 
tidpunkt för att implementera den här hållbarhetsfrågan är under utformningen av 
planprogrammet alternativt under de utredningar som äger rum i samband med 
detaljplanearbetet.  Frågan skulle också kunna lyftas så tidigt som vid arbetet med en 
fördjupad översiktsplan, men inte senare i processen än under arbetet med 
färdigställandet av en detaljplan. Det är viktigt att veta var på projektområdet 
översvämningsriskerna är höga, och använda denna kunskap som en av parametrarna 
vid utformningen av området.  
 
Till denna fråga tillkommer en hel del kompletterande information (Additional 
Information), med referenser och beräkningar vilka kan användas för 
stadsutvecklingsprojekt i England. Vid användning av BREEAM Communities i 
Sverige måste dessa göras om för svenska förhållanden, antingen genom att hitta 
motsvarande tabeller och värden, eller genom att göra liknande analyser för svenska 
förhållanden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



! 45!

RE 01 – Energy strategy   
Kriterium 1 är obligatorisk och hållbarhetsfrågan kan i sin helhet ge 11 poäng. 
Frågan är värd 4.1%, och ger 0.4% per utdelad poäng. 
 
Mål: 
Att värdesätta och uppmuntra exploateringar utformade för att minimera energibehov, 
energianvändning och utsläpp av koldioxid. 
 
Bedömningskriterium: 
 
  Kriterium    Poäng 
  1         0  (Obligatoriska) 
  2 – 3         1-10  
  4 – 5        1  
          
  Totalt:        11 (4.1%) 

 
 
1. En energispecialist har skrivit en energistrategi för exploateringen. 
2. Att kriterium 1 har uppfyllts. 
3. Byggherren förbinder sig att genomföra rekommendationer i energistrategin som 

kommer resultera i en förminskning av koldioxidutsläppen, jämfört med 
utgångsvärdet av energibehovet (som räknas ut av energispecialisten och redovisas 
i energistrategin). Poäng delas ut efter följande procentuella förminskningar: 
 

Poäng   Förminskning av koldioxidutsläpp 
1 10 % 
2 20 % 
3 30 % 
4 40 % 
5 50 % 
6 60 % 
7 70 % 
8 80 % 
9 90 % 
10 100 %  

 
4. Kriterium 1 har uppfyllts och exploateringen är koldioxidneutral, dvs. att 

nettoutsläppet av koldioxid är lika med noll (10 poäng har uppfyllts i 
hållbarhetsfrågan). 

5. Byggherren förbinder sig att genomföra rekommendationerna i den energistrategi 
som kommer resultera i en koldioxidnegativ utveckling, dvs. att det produceras 
mer energi via förnybara eller koldioxidneutrala källor än vad området behöver för 
att uppfylla sina egna energibehov.  

 
Bevisföring: 
För att uppnå kriterium:  
 

1. krävs uppvisande av anbudshandling eller kontrakt för den oberoende 
energispecialisten, och en kopia av den färdiga energistrategin. 
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3 – 11. krävs ett uppvisande av beräkningarna inom energistrategin som visar på den 
nödvändiga sänkningen av koldioxidutsläpp. I ett senare skede (steg 2 & 3) krävs 
dessutom specifikationer på utformningen vilka visar att exploateringen ska 
genomföras i enlighet med den framtagna energistrategins rekommendationer. 

 
Min kommentar:  
Den här hållbarhetsfrågan ger hela 4.1% och är därmed en av de högst värdesatta 
frågorna i BREEAM Communities. Dock är den också svår att genomföra eftersom 
nivåerna för att uppnå poängen är väldigt ambitiöst satta. Hur energifrågan ska lösas 
kommer alltid att vara väldigt platsberoende och därmed är denna fråga svår att placera 
in under en process. Dock bör projektet nog sikta på att lösa omfattande energifrågor i 
ett så tidigt skede som möjligt, och eftersom denna hållbarhetsfråga inledningsvis 
endast vill att en energistrategi ska tas fram ser jag inget hinder för att inte integrera den 
under genomförandefrågor i detaljplanearbetet. Emellertid krävs en uppfattning av vad 
för typ av exploatering som ska äga rum, och ungefär hur området ska utformas, för att 
energispecialisten ska kunna skriva en strategi. Specialisten ska bland annat ge 
rekommendationer för hur energianvändningen kan minska genom att ta hänsyn till 
aspekter som solens orientering, användningen av dagsljus, användningen av topografin 
och exploateringens utformning. Strategin ska också innehålla en prognos av 
utgångsvärdet av områdets energibehov. I Compliance Notes nämns flertalet olika 
brittiska dokument och metoder, och som måste användas för att uppnå de olika 
kriterierna. Det försvårar givetvis implementeringen av hållbarhetsfrågan i Sverige, där 
antingen alternativa dokument och metoder måste hittas eller att de som ansvarar för 
energifrågorna sätter sig in i de brittiska dokumenten. 
 
 
RE 03 – Water strategy  
Kriterium 1 till 2 är obligatoriska och hållbarhetsfrågan kan i sin helhet ge 1 poäng. 
Frågan är värd 2.7%. 
 
Mål: 
Säkerställa att exploateringen utformas på ett sådant sätt att efterfrågan på vatten 
minimeras. Detta sker genom effektivitet och lämpliga användarval som tar full hänsyn 
till den nuvarande och den framtida vattentillgången i området. 
 
Bedömningskriterium: 
 
  Kriterium    Poäng 
  1 – 2         0  (Obligatoriska) 
  3 – 6         1  
          
  Totalt:        1 (2.7%) 

 
 
1. Byggherren åtar sig att tillsammans med kommunen och lämpligt tillsynsorgan 

utveckla övergripande mål för vattenförbrukningen i området. De ska ta hänsyn 
till: 
• Nuvarande tillgång på vatten och efterfrågan i området. 
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• Den förväntade framtida tillgången med klimatförändringarna i åtanke. 
• Den förväntade efterfrågan på vatten för området som resultat av tillväxt och 

klimatförändringar.  
2. En strategi som bygger på ovanstående mål tas fram för att hantera efterfrågan på 

vatten inom exploateringsområdet. Strategin ska inkludera: 
• Åtgärder för att minimera den förväntade användningen, och för att 

upprätthålla det i framtiden.  
• Ägande och underhåll av gemensamma anläggningar. 
• Utforma lösningar för att förminska efterfrågan på vatten i trädgårdar, annan 

förutspådd vattenanvändning och möjlighet till vattenlagring på plats. 
• Mål för vattenanvändning i bostadshus och andra byggnader inom 

exploateringsområdet. 
3. Att kriterium 1-2 har uppfyllts. 
4. En förpliktelse fastställer att områdets byggnader ska uppföras i enlighet med de 

mål som fastslagits i vattenstrategin. 
5. En förpliktelse fastställer att gestaltningen av landskapet, planteringar och 

hårdgjorda ytor ska uppföras i enlighet med de mål som fastslagits i 
vattenstrategin. 

6. Ansvaret för drift och underhåll av vattenfaciliteter är fastslaget. 
 

Bevisföring: 
För att uppnå kriterium:  
 
 1. krävs uppvisande av brev, epost eller anteckningar från möte. 
 
 2. krävs uppvisande av en kopia av vattenstrategin. 
 
 4 – 6. krävs uppvisande av skriftligt åtagande. 
 
 
Min kommentar:  
För att tilldelas poäng i den här frågan krävs att hela området som ska certifieras följer 
de mål som fastställts i vattenstrategin. Vid större projekt där området ska delas upp i 
flera detaljplaner vilka alla ska certifieras bör vattenstrategin slås fast för hela området, 
helst på förhand. När väl gestaltningen av området påbörjats kan det vara svårt att få 
igenom stora ändringar och av den anledningen bör hållbarhetsfrågan inte lyftas för sent 
i planprocessen.  Att utföra studier om områdets framtida tillgång på och användning av 
vatten skulle vara bra för en kommun att samla in redan under arbetet med en 
översiktsplan. Men om detta inte har gjorts så bör dessa studier inledas efter att ett 
positivt planbesked lämnats. Eftersom en nulägesbeskrivning och förutsättningar för 
planläggningen tas upp i ett planprogram anser jag att detta är ett lämpligt skede att 
introducera den här frågan. Djupare undersökningar och utformningen av strategin kan 
sedan utföras under detaljplanearbetets gång, men helst stå färdig innan ett preliminärt 
planförslag tagits fram. De skriftliga åtaganden som görs kan skrivas in i 
genomförandeavtalen. 
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8.1.2.%Determining%the%layout%of%the%development%
Under steg två är tanken att hållbarhetsfrågorna ska bädda för en hållbar utformning av 
området. Ett projektteam ska använda de undersökningar vilka utförts under steg ett och 
använda dessa för att hitta den mest hållbara utformningen av platsen. Studier som ska 
tas aktning till är översvämningsrisker, ekologi, energi, transport, demografi och det 
lokala näringslivet. Byggherrar, kommuner, konsulter och lokalsamhället ska alla vara 
delaktiga i processen för att ta fram en passande utformning. Utformning och prövning 
av olika alternativ ska under detta steg bland annat behandla rörelsemönster, 
kollektivtrafik, gatu- och byggnadsutformning, offentliga platser och biologisk 
mångfald. Den enda obligatoriska hållbarhetsfrågan i steg två är GO 02 – Consultation 
and engagement. Följande sju frågor från steg två har analyserats. 
 
 

Fråga:      Hållbarhetsaspekt: 
 

  GO 02  Consultation and engagement  Medborgardialog 
 

GO 03 Design review    Medborgardialog 
 
SE 09  Utilities    Vatten/Energi 
 
SE 10 Adapting to climate change  Vatten 
 
SE 11 Green infrastructure   Medborgardialog 
 
SE 13 Flood risk management  Vatten 
 
LE 03 Water pollution   Vatten 
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GO 02 – Consultation and engagement  
Kriterium 1 till 3 är obligatoriska och hållbarhetsfrågan kan i sin helhet ge 2 poäng. 
Frågan är värd 3.5% och ger 1.7% per utdelad poäng. 
 
Mål: 
Säkerställa att samhällets behov, idéer och kunskap används för att förbättra kvaliteten 
och bifallet av projektet genom hela processen. 
 
 
Bedömningskriterium: 
 
  Kriterium    Poäng 
  1 – 3         0   (Obligatoriska) 
  4 – 5         1  
  6 – 7         1  
          
  Totalt:        2 (3.5%) 

 
 
1. Samrådsplanen används till att bestämma när möten ska äga rum och vilka som 

ska delta i dessa under arbetet med stadsutvecklingsförslaget.  
2. Välutvecklade samrådsmetoder används för att engagera personer från 

lokalsamhället och berörda aktörer i utformningen av stadsutvecklingsförslag. 
3. Efter samrådsmötena görs en återkoppling till samrådsgruppen angående de 

förslag som tagits upp. 
4. Att kriterium 1-3 har uppfyllts. 
5. Inflytande på och/eller ändringar i utformningen av området kan visas som ett 

resultat av samråden. Om resultatet av samråden inte har påverkat utformningen 
ska en motivering varför det inte har påverkat lämnas in. 

6. Att kriterium 1-5 har uppfyllts. 
7. En design-workshop användes som en del av samrådsprocessen med samhället 

och aktörerna. 
 

Bevisföring: 
För att uppnå kriterium:  

1 – 5. krävs uppvisande av kopior av handlingar som beskriver samrådsmötena, 
inklusive dagordning och protokoll från dessa ifall sådana skett. 

 
 5. krävs uppvisande av detaljerad dokumentation av de förändringar som har gjorts. 
 

7. krävs bevis att en design-workshop slutfördes. Detta skulle kunna vara en 
dagordning, lista över deltagare eller protokoll från workshopen. 

 
Min kommentar:  
Den här frågan behandlar dialogen vilken kommer ligga till grund för projektets 
utformning. Detta bör alltså ske i samband med att ett stadsutvecklingsprojekt ska ges 
en utformning, dvs. bland annat var områdets bostäder, anläggningar, gator och 
grönytor ska placeras. Detta sker normalt sett under detaljplaneprocessen, vid 
framtagandet av ett gestaltningsprogram. Om ett stadsutvecklingsprojekt saknar ett 
gestaltningsprogram så bör den här frågan rimligtvis implementeras under detta stadie 
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av planeringen ändå, innan aktörerna hinner bilda sig för starka egna uppfattningar om 
vad som är bäst för området. Annars är programsamrådet troligtvis ett väl lämpat forum 
för konsultationen, då det är långt kvar innan detaljplanen ska slås fast. Att använda sig 
av plansamrådet är mindre lämpligt då det skulle vara alldeles försent in i processen. 
Eftersom ett preliminärt planförslag redan har utformats skulle de konsulterade därmed 
inte ges samma möjligheter till att delta och komma med synpunkter på utformningen 
av området. Dessutom står det i Compliance Notes att lokalsamhället ska vara 
involverade i framställningen av riktlinjer för utvecklingen av 
stadsutvecklingsförslaget.  
 
 
GO 03 – Design review  
Inga kriterium är obligatoriska och hållbarhetsfrågan kan i sin helhet ge 2 poäng. 
Frågan är värd 2.3%. 
 
Mål: 
Säkerställa att utformningen av övergripande planer stödjer en levande, sund, 
funktionell och inkluderande exploatering. 
 
 
Bedömningskriterium: 
 
  Kriterium    Poäng 
  1 – 3         0  
  4 – 5         1  
  6 – 7         1  
          
  Totalt:        1 (2.3%) 
 

1. En process för att engagera samhället ska genom workshops ledas av en 
oberoende handledare och vara till hjälp för framtagandet av the design and access 
statement (DAS). DAS är ett engelskt dokument som ska förklara principer 
gällande utformningen av en stadsutveckling och i dokumentet ska projektets 
layout, skala, landskapsplanering och utseende redovisas. DAS ska dessutom 
förklara hur tankegångarna bakom utformningen av området har gått till samt 
påvisa att utformningen har behandlat aspekter som platsens lokala kontext och att 
området görs tillgängligt för alla 
(http://www.planningportal.gov.uk/planning/applications/howtoapply/whattosubm
it/designaccess) 
 
Workshopövningarna ska visa hur projektet behandlar centrala frågor om 
utformningen av området, inklusive: 
a. Platsens karaktär och identitet. 
b. Hur säkerhet beaktas och åtgärdas genom design. 
c. Gestaltningen av offentliga platser. 
d. Hur utformningen behandlar rörelse och läsbarhet. 
e. Disposition av exploateringen. 
f. Mångfalden och förenligheten av användningsområden inom exploateringen. 
g. Hur platsen är utformad för att vara flexibel och anpassningsbar över tid. 



! 51!

h. Gestaltningen av landskapet. 
i. Densiteten, omfattningen och utseendet av exploateringen. 

2. Åsikterna, som har samlats in under övningarna, har tagits hänsyn till i 
framställningen av DAS. 

3. Återkoppling ges till de som deltagit i övningarna. En förklaring ges varför 
yttrandena godtogs eller inte.  

4. Att kriterium 1-2 har uppfyllts. 
5. En oberoende och tvärvetenskaplig panel har använts för att genomföra en 

granskning av stadsutvecklingens gestaltningsförslag och bedömer kvaliteten på 
den övergripande utformningen. 

6. Att kriterium 1-4 har uppfyllts. 
7. Panelens granskning har resulterat i förbättringar av stadsutvecklingens 

utformning. 
 

Bevisföring: 
För att uppnå kriterium:  
 

1 och 2. krävs uppvisande av protokollet från workshopen med lokalsamhället, 
inklusive: 

• Lista på deltagare. 
• Dagordningen.  
• En översikt av deltagarnas rekommendationer och betänkligheter. 
• En översikt av svaren eller åtgärder på problem som framkommit vid 

tidigare möten. 
 

5. krävs uppvisande av detaljerad dokumentation över råd eller kommentarer från 
granskningspanelen. 

 
7. krävs uppvisande av detaljerad dokumentation över råd eller kommentarer från 
granskningspanelen och en kopia av DAS. 

 
Min kommentar: 
Den här hållbarhetsfrågan försöker se till att utformningen av stadsutvecklingen sker i 
samförstånd med samhällets alla aktörer. Den liknar föregående hållbarhetsfråga, men 
med mer specifik inriktning på områdets utformning och gestaltning. Då båda frågorna 
ska bjuda in till samråd och diskussion så tror jag att den här frågan skulle kunna slås 
samman med föregående.  
 
Genom workshops med allmänheten och granskning av oberoende experter bör 
stadsutvecklingsprojektets föreslagna utformning rimligtvis leda till ett mer hållbart 
område. Dessutom kan detta förhoppningsvis leda till färre överklaganden av 
detaljplanen, framförallt om resultatet som erhålls via workshopen på ett bra sätt kan 
implementeras i utformningen av området. Som jag ser det är gestaltningsprogrammet 
den svenska motsvarigheten till DAS. Gestaltningsprogrammet är som tidigare nämnts 
ett verktyg för att i ett tidigt skede klargöra byggherrens och kommunens gemensamma 
ambitioner för utformningen av planområdet. Om den här hållbarhetsfrågan 
implementeras i samband med uppförandet av ett gestaltningsprogram får hela 
samhället komma med synpunkter på utformningen i ett tidigt skede.  
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SE 09 - Utilities  
Hållbarhetsfrågan kan i sin helhet ge 3 poäng. 
Frågan är värd 0.9% och ger 0.3% per utdelad poäng. 
 
Mål: 
Förse området med enkel åtkomst till lokalserviceanläggningar och infrastruktur för 
kommunikation, med minimala störningar och utan behov av återuppbyggnad, samt 
möjliggöra för framtida utvidgning av nätet. 
 
 
Bedömningskriterium: 
 
  Kriterium    Poäng 
  1 – 2         1  
  3 – 5         1  
  6           1  
          
  Totalt:        3  (0.9%) 

 
 
 
1. Tillhandahållande av en samlad åtkomstpunkt för varje teknikförsörjningsfunktion 

som löper genom området. Till detta räknas försörjning av bland annat elektricitet, 
internet, värme, vatten och avlopp. 

2. Tjänsteleverantörerna av följande försörjningsystem har förbundit sig att ansluta 
deras system till den samordnade installationen av infrastruktur: 
• Elektricitet. 
• Gas. 
• Vatten/avlopp. 
• Telekom/internet. 
• Värme och kyla (om tillämpbart). 

3. Kriterium 1 och 2 har uppfyllts. 
4. Åtkomsten till försörjningssystemen placeras på andra platser än där människor 

naturligt kommer att röra sig. 
5. Leverantörer av dessa försörjningssystem har åtagit sig att ge tillträde för 

underhåll av nätverken på ett sätt som inte allvarligt kommer störa 
tillhandahållandet av försörjningen till kund. Underhållet får inte heller orsaka 
onödiga störningar, kostnader eller andra olägenheter för antingen allmänheten, 
användarna eller deras grannar. 

6. Utöver den kapacitet som krävs vid exploateringen möjliggörs det för en framtida 
expansion av försörjningssystemen.  

 
Bevisföring: 
För att uppnå kriterium:  
 

1. krävs uppvisande av dokumentation av försörjningssystemens placering, 
förbindelserna genom området och åtkomstpunkter. 

 
2. krävs uppvisande av ett skriftligt åtagande från områdets tjänsteleverantörer om de 
samordnade installationerna. 
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4. krävs dokumenterade bevis om hur försörjningssystemens planerade ledningar, 
samt deras förhållande till allmänna platser, vägar, cykelvägar och gångstigar. 

 
 6. krävs uppvisande av dokumentation från enskilde tjänsteleverantörer.  
 
 
Min kommentar: 
Denna hållbarhetsfråga har skapats för att säkerställa att underhållet kan tillhandahållas 
på ett ställe för varje system. I Compliance Notes står det att serviceplatser för områdets 
infrastruktur bör lokaliseras på sådana platser att störningar av människors rörlighet 
minimeras, dvs. inte vid vägar, parker eller stigar.  
 
En bra ingång för att behandla den här frågan är under de genomförandefrågor som 
diskuteras i detaljplanearbetet. På så sätt kan olika aktörers åsikter samlas i ett tidigt 
skede och potentiella placeringar av åtkomstpunkterna. För att uppfylla de senare 
kriterierna krävs att frågan också behandlas under genomförandefasen, eftersom de 
bevis vilka behöver återges handlar om systemens placering i området. De skriftliga 
åtagandena från områdets tjänsteleverantörer kommer troligen också ske först under 
genomförandefasen.  
 
 
 
SE 10 – Adapting to climate change  
Hållbarhetsfrågan kan i sin helhet ge 3 poäng. 
Frågan är värd 2.7% och ger 0.9% per utdelad poäng. 
 
Mål: 
Säkerställa att exploateringen kan stå emot de kända och förväntade effekterna av 
klimatförändringen. 
 
Bedömningskriterium: 
 
  Kriterium    Poäng 
  1 – 2         1  
  3 – 4         1  
  5 – 6         1  
          
  Totalt:         3 (2.7%) 
 

 
1. Bevisning från kommunen och lagstadgade organ har använts för att förstå 

områdets kända och förväntade effekter av klimatförändringarna. 
2. Planeringen av området ska behandla uppgifterna från kriterium ett och i 

utformningen slå fast hur dessa risker ska hanteras. 
3. Kriterium 1 och 2 är uppnådda. 
4. Planeringen av området ska behandla uppgifterna från kriterium ett och i 

utformningen slå fast hur dessa risker ska reduceras. 
5. Kriterium 1 – 4 har uppfyllts. 
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6. Planeringen av området ska behandla uppgifterna från kriterium ett och i 
utformningen slå fast hur dessa risker ska reduceras genom synergieffekter.  

 
 
Bevisföring: 
 
För att uppnå kriterium:  
 1. krävs uppvisande av detaljerad dokumenterad bevisning. 
 

2 och 4. krävs uppvisande av planer och kravspecifikationer (Site plans and design 
specification) över området. 

 
7. krävs uppvisande av specifik hänvisning till synergieffekterna. 

 
 
Min kommentar: 
Den här frågan behandlar bland annat översvämningsrisker och påverkan på 
vattenresurser till följd av klimatförändringarna. Därtill ska ändrade 
markförutsättningar, stigande temperaturer och instabilare väder beaktas. 
Klimatförändringarnas påverkan måste hanteras både i översiktliga planer och i 
utformningen för att projektet i fråga ska bli tilldelat första poängen. För att uppnå 
ytterligare en poäng behöver riskerna klimatförändringarna ger upphov till beaktas 
redan under arbetet med detaljplanen. För att få det tredje poänget är det inte helt 
uppenbart om just vattenfrågorna måste beaktas, eller om det räcker med att finna 
synergieffekter för några av de andra aspekterna i hållbarhetsfrågan.  
 
SE 10 är en fråga som löper över flera delar i ett stadsutvecklingsprojekt eftersom den 
behandlar potentiella problem på olika detaljeringsgrader. Dels bör den tas upp under 
detaljplaneskedet för att förankra att de åtgärder som krävs också utförs i senare skede. 
Frågan är lämplig att ta med i arbetet med ett byggnadsprogram, där alla förutsättningar 
och villkor ska klarläggas inför projekteringen. För att uppnå synergieffekter och 
tillgodoräkna sig alla poängen kommer frågan behöva tas upp igen under 
projekteringen, då antagligen under förslagshandlingsskedet.  
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SE 11 – Green Infrastructue  
Hållbarhetsfrågan kan i sin helhet ge 4 poäng. 
Frågan är värd 1.8% och ger 0.5% per utdelad poäng. 
 
Mål: 
Säkerställa allas tillgång till platser med kvalitativa naturliga grönområden och/eller 
urbana grönområden. 
 
Bedömningskriterium: 
 
  Kriterium    Poäng 
  1 – 2         1  
  3 – 5         1  
  6 – 8         1  
  9 – 10         1  
          
  Totalt:        4 (1.8%) 

 
 
1. För att förstå önskvärda användningsområden, gestaltning, kvantitet och placering 

av tillgängliga och naturliga grönytor har samråd skett med kommunen, befintliga 
invånare och potentiella framtida konsumenter av exploateringen. 

2. En plan för grön infrastruktur har utvecklats. I dokumentet finns en 
sammanfattning av kommentarerna från samrådet samt en förklaring över 
eventuella restriktioner vilka begränsar tillhandahållandet av tillgängliga och 
naturliga grönområden. 

3. Kriterium 1 och 2 har uppfyllts. 
4. De översiktliga planerna utformas så att alla boende har gångavstånd till 

grönområden via en säker och smidig gångväg.  
5. Långsiktigt underhåll av grönytorna ska upprätthållas genom en 

förvaltningsstrategi. Om den inte redan upprättats ska byggherren bekräfta att den 
kommer upprättas.   

6. Kriterium 1 – 5 har uppfyllts. 
8. Planen för grön infrastruktur ser till att uppfylla de önskemål som kom upp under 

samrådet vilka handlade om användningsområden och gestaltning av grönytorna. 
Avvikelser från resultaten av samrådet ska ha en rådlig motivering.  

9. I urbana områden har Accessible Natural Green Space Standard uppnåtts. Det är 
en brittisk standard innehållandes riktmärken för att bedöma tillhandahållande av 
platser där människor kan uppleva och njuta av naturen. 

10. Kriterium 1 – 8 har uppfyllts. 
10.   Planen för grön infrastruktur ser till att uppfylla de önskemål som kom upp under 
        samrådet vilka handlade om kvantitet och placering. Avvikelser från resultaten av 
        samrådet ska ha en rådlig motivering.  
 
Bevisföring: 
För att uppnå kriterium: 
 

1. krävs uppvisande av detaljerad dokumentation över kommentarerna från samrådet, 
med dagordning och protokoll från mötena. 

 
 2, 7 och 10. krävs en kopia av planen för grön infrastruktur.   
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Min kommentar: 
Den här hållbarhetsfrågan handlar om lokaliseringen, utformningen samt vilka 
funktioner grönområdena inom området bör inrymma. Frågan tar delvis upp 
medborgardialog, men en del av kriterierna ser till att tillgången till högkvalitativa 
grönområden möjliggörs genom andra metoder. De kriterier som behandlar samhällets 
åsikter handlar till stor del om grönområdenas utformning och gestaltning. Dessa 
konsultationer skulle kunna sammanfogas med de samråd som ska ske enligt GO 02 
och GO 03. Därmed vore det lämpligt att lyfta frågan i samband med programsamrådet 
eller under framtagandet av ett gestaltningsprogram. Då skulle resultatet av samrådet 
lättare kunna påverka grönområdenas placering och kvantitet, medan framförallt mer 
detaljrika gestaltningsfrågor får antecknas för att tas fram under projekteringsfasen. 
Resterande kriterier bör också rimligtvis behandlas under detaljplanearbetet, då boendes 
avstånd till grönytor kommer bestämmas här.  
 
 
 
SE 13 – Flood risk management  
Hållbarhetsfrågan kan i sin helhet ge 3 poäng. 
Frågan är värd 1.8% och ger 0.6% per utdelad poäng. 
 
Mål: 
Att undvika, reducera och fördröja utsläppen av regn till kloaksystem och vattendrag. 
Genom detta ska risken för lokala översvämningar, förorenade vattendrag och andra 
skador på miljön minimeras. 
 
Bedömningskriterium: 
 
  Kriterium    Poäng 
  1 – 3         1  
  4 – 5         1  
  6 – 7         1  
          
  Totalt:        3 (1.8%) 

 
 
1. Rekommendationerna från relevant lagstadgat organ ska införlivas i översiktliga 

planer för platser med bedömd översvämningsrisk (se SE 03). 
2. En kvalificerad yrkesman ska ansvara över beräkningarna och 

utformningskriterierna beträffande ytvattnets avrinning till dräneringssystemen, 
och sammanställa resultatet i en rapport. 

3. Den kraftigaste ytvattenavrinningen under projektets livstid (med 
klimatförändringar inräknade) ska inte vara större efter att området exploaterats. 
Detta bör följas både för kraftiga regn som återkommer varje år, och för 100 års 
regn, dvs. ovanligt kraftiga regn som bara återkommer med cykler på 100 år. 

4. Kriterium 1 till 3 har uppfyllts. 
5. Ifall exploateringen förutspås orsaka ytterligare mängder regnvatten vid ett sex 

timmar långt 100 års regn, ska regnvattnet ledas undan med infiltration eller andra 
hållbara dräneringstekniker. Om detta inte är möjligt måste en teknisk motivering 
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lämnas in samt alternativa flöden behöver vara uppfyllda. 
6. Kriterium 1 till 5 har uppfyllts. 
7. Om översvämningar av fastigheter inte skulle ske i händelse av fel i lokala 

dräneringssystem (orsakat av extrema regn, bristande underhåll eller oavsiktlig 
skada/blockering). 

 
 
Bevisföring: 
För att uppnå kriterium: 
 

1. krävs en kopia av översvämningsbedömningen tillsammans med bygghandlingar 
(design specifications), beräkningar och ritningar vilka belyser de åtgärder som 
rekommenderas av relevant lagstadgat organ. 

 
2. krävs uppvisande av brev eller epost från projektgruppen (design team) eller 
kunden där de bekräftar utnämningen av en kvalificerad yrkesman. Dessutom behövs 
en kopia av dennes rapport. 

 
 3. krävs en kopia av rapporten. 
 

5. krävs en kopia av rapporten innehållandes all nödvändig information för att påvisa 
överenstämmelse med volymkraven för avrinning. 

 
 7. krävs uppvisande av ritningar för dräneringen av området innan exploateringen 
ägde rum, ritningar på den föreslagna dräneringslösningen, vägarna för 
översvämningsflödens vid systemfel, potentiella översvämningsnivåer samt 
bottenvåningars höjdnivå.  
 
Min kommentar: 
Kriterium ett behöver stå klart i samband med detaljplanen. Men för att kunna räkna på 
ytvattnets avrinningsflöde och utveckla dräneringssystem för exploateringen behöver 
området i stort sett vara färdigplanerat. Enklare kalkyler kan vara användbart i ett tidigt 
skede av utvecklingen för att se om olika alternativa utformningar är möjliga. I 
beräkningarna som ska utföras ingår att räkna ut områdets permeabilitet, kraftigaste 
ytvattenavrinning per 100 år samt volymen före exploateringen. Ifall området stått 
övergivet i mer än fem år måste specialisten besöka platsen före byggnationen startar, 
enligt Compliance Notes. Beräkningarna ska enligt Compliance Notes följa brittiska 
manualer och standarder. För svenska stadsutvecklingsprojekt måste dessa översättas 
till svenska motsvarigheter.  
 
Den här frågan bör lyftas under detaljplanearbetet för att sedan slutföras under de 
utredningar vilka används för framställning av byggnadsprogrammet. För att uppnå full 
poäng krävs troligtvis att frågan avslutas i projekteringen, då byggherren vet vad de 
exakta värdena blir för olika mått och flöden.  
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LE 03 – Water pollution  
Hållbarhetsfrågan kan i sin helhet ge 3 poäng. 
Frågan är värd 1.1% och ger 0.4% per utdelad poäng. 
 
Mål: 
Säkerställa att åtgärder tas fram för att skydda lokala vattendrag från föroreningar och 
andra miljöskador. 
 
Bedömningskriterium: 
 
  Kriterium    Poäng 
  1 – 2         1  
  3 – 6         1  
  7 – 8         1  
          
  Totalt:        3 (1.1%) 

 
 
1. En aktuell och övergripande dräneringsplan av området ska göras tillgänglig för 

framtida användare av området samt för att ansvarig myndighet ska kunna 
underhålla dräneringssystemets infrastruktur. 

2. För att förhindra vattenföroreningar under exploateringen har åtgärder tagits fram 
enligt gällande miljökvalitetsnormer för vatten (Environment Agency pollution 
prevention guidelines). 

3. Kriterium 1 och 2 har uppfyllts. 
4. För att minimera risken för föroreningar har en kvalificerad yrkesman utformat ett 

dräneringssystem vilket ska säkerställa att avrinningen från hårdgjorda ytor tas om 
hand enligt manualen för hållbara urbana dräneringssystem (SuDS manual). 
SuDS, Sustainable Urban Drainage Systems, är en brittisk manual över metoder 
för att dränera ytvatten på ett mer hållbart sätt än att bara leda vattnet genom rör 
till ett vattendrag (Scottish!Environment!Protection!Agency!u.å.). 

5. Ifall en byggnad lagrar kemikalier eller flytande gas, ska avstängningsventiler 
monteras på dräneringssystemen för att förhindra att kemikalier släpps ut i 
vattendrag. 

6. Om det finns en hög risk för föroreningar eller spill av ämnen såsom bensin och 
olja, ska det finnas separatorer i dräneringssystemen för ytvatten. 

7. Kriterium 1 till 6 har uppfyllts. 
8. En kvalificerad yrkesman bekräftar att det inte kommer bli något utsläpp från 

området för regnfall på upp till 5mm djup.  
 
 

Bevisföring: 
För att uppnå kriterium:  
 

1. krävs en kopia av dräneringsplanen, en bekräftelse på att den har blivit överlämnad 
till myndigheten vilka har hand om underhållet samt en plan för hur den ska göras 
tillgänglig för användarna. 

 
2. krävs en bekräftelse från byggherren att exploateringen av området kommer följa 
miljökvalitetsnormerna för vatten. 
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4 – 6. krävs uppvisande av en områdesplan där platser som klassas som hög respektive 
låg riskområden markerats ut. Därutöver krävs en kopia av relevanta sektioner i 
byggnadens specifikation eller ritningar som bekräftar valda kontrollsystem.  

 
7. krävs en rapport från en kvalificerad yrkesman innehållande beräkningar, skisser 
och specifikationer vilka alla stödjer kriteriet. 

 
 
Min kommentar: 
Den här frågan försöker minimera föroreningar i grundvattnet. Eftersom beräkningar 
och ritningar för områdets dränering ska utföras behöver utformningen vara någorlunda 
fastställd. Som tidigare nämnts är det i byggnadsprogrammet som byggherrens alla krav 
ska preciseras och klarlägga alla förutsättningar och villkor för projekteringen. I detta 
skede bör hållbarhetsfrågan tas upp och delar av hållbarhetsfrågan kan avklaras. Dock 
är det troligast att de flesta beräkningar och skisser som sedermera ska visas upp för 
assessorn produceras under projekteringsarbetet, antagligen under systemutformningen. 
Det vill säga under det skede när olika typer av systemfrågor ska fastställas. 
 
Även denna hållbarhetsfråga har en del brittiska system som behöver ändras om till 
svenska motsvarigheter ifall en svenskanspassning av systemet ska utformas. 
Exempelvis hänvisar BRE till The SuDS manual (CIRIA C697, 2007) och Preliminary 
rainfall runoff management for developments (EA/DEFRA, 2007).  
 
! %
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8.1.3.%Designing%the%details%
I BREEAM Communities tredje och sista steg ligger fokus på den detaljerade 
utformningen av exploateringen. För att utföra detta steg på bästa sätt används 
samrådsresultaten och områdesstrategierna vilka utvecklats under de tidigare stegen.  
Lokalsamhället och aktörer som berörs av exploateringen ska även i detta steg vara en 
del av, och ha inflytande på, utvecklingen i takt med att projektet går in i en mer 
detaljerad fas av planeringen och ända in i byggskedet. I steg 3 ska projektgruppen 
utforma och testa alternativ för bland annat landskapsarkitektur, byggnadsmaterial, 
förvaltning, gestaltning och resurseffektivitet. Följande frågor från steg 3 har studerats. 
!

Fråga:        Hållbarhetsaspekt: 
!

SE 14 Local vernacular     Medborgardialog 
 
RE 04 Sustainable buildings     Energi/Vatten 
 
LE 06 Rainwater harvesting     Vatten 
 
TM 05 Cycling facilities     Medborgardialog 

 
 
 
 
SE 14 – Local vernacular  
Hållbarhetsfrågan kan i sin helhet ge 2 poäng. 
Frågan är värd 0.9% och ger 0.5% per utdelad poäng. 
 
Mål: 
Säkerställa att exploateringen behåller områdets lokala karaktär samtidigt som den 
förstärker sin egen identitet. 
 
Bedömningskriterium: 
 
  Kriterium    Poäng 
  1 – 3         0  
  4 – 5         1  
  6 – 7         1  
          

Totalt:        2 (0.9%) 
 
1. En granskning av området som omger den föreslagna exploateringen görs för att 

fastställa den lokala karaktärens viktigaste aspekter. 
2. Samråd mellan byggherre, kommun, representanter för samhället och andra 

aktörer har ägt rum. Som minst ska samrådet ha behandlat:  
• byggnadsmaterial 
• byggnadsfärg 
• arkitektonisk stil 
• byggnadshöjd och form 
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• kontinuitet mellan byggnadsdetaljer inom exploateringen och omgivande 
områden 

• kontinuitet mellan byggnader inom exploateringen 
• invånarnas förmåga att anpassa sin egen bostad 

3. Resultaten från samrådet har analyserats och aktörerna är överens om de 
väsentliga delarna som bör ingå i gestaltningen för att stödja den lokala 
karaktären. 

4. Kriterium 1 till 3 har uppfyllts. 
5. Byggherren/projektledaren har visat att de viktigaste aspekterna framtagna vid 

granskningen och samrådet kommer bli implementerade i områdets gestaltning. 
6. Kriterium 1 till 6 har uppfyllts.  
7. Åtgärder har vidtagits för att stärka den lokala identiteten i ett antal aspekter. Detta 

kan innefatta, men är inte begränsat till: 
• användning av lokala material 
• användning av lokala byggnadstyper, höjder och arkitektoniska särdrag 
• införande eller bevarande av historiska inslag/föreningar 
• användning av lokala och regionala växtarter igenom hela 

stadsutvecklingsprojektet 
• användning av offentlig konst 
• involvera samhället i utformningen av områdets mötesplatser och öppna 

utrymmen etc. 
 

 
Bevisföring: 
För att uppnå kriterium:  
 
 1. krävs en sammanfattning av granskningen. 
 

2. krävs uppvisande av kopior av dokumentationen från samrådsresponsen, 
tillsammans med dagordning och protokoll från mötena. 

 
3. krävs en sammanfattning av analysen samt en bekräftelse på vilka de viktigaste 
aspekterna är som ska inkluderas i gestaltningen av området. 

 
5 och 7. krävs uppvisande av utformningsplaner eller bygghandlingar (Design plans 
or specifications). 

 
Min kommentar: 
Den här frågan kan lyftas så tidigt som inför uppförandet av ett gestaltningsprogram, 
där vikten av att behålla områdets karaktär och identitet skrivs ut. Samrådet skulle 
dessutom kunna ske i samband med andra hållbarhetsfrågor. GO 02, GO 03 och SE 11 i 
steg två behandlar alla, genom workshops med samhället, frågor om utformning av 
exploateringen, områdets karaktär och identitet samt gestaltning av offentliga platser. I 
samma skede skulle de även kunna föra diskussioner kring områdets identitet och mer 
specifika frågor om bland annat byggnaders utseende. I en detaljplan får bland annat 
byggnadsfärg och byggnadshöjd bestämmas, samtidigt som planbeskrivningen bör 
kunna ge en fingervisning om vad som ska beaktas. Dock krävs nog avtal eller liknande 
vilka bevisar hur utformningen av området kommer fortleda. 
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RE 04 – Sustainable buildings  
Hållbarhetsfrågan kan i sin helhet ge 6 poäng. 
Frågan är värd 4.1% och ger 0.7% per utdelad poäng. 
 
Mål: 
Att höja hållbarheten för alla byggnader inom exploateringen. 
 
Bedömningskriterium: 
 
  Kriterium    Poäng 
  1 – 2         1  
  3 – 4         1  
  5 – 6         1 – 4  
          
  Totalt:        6 (4.1%) 

 
 
1. Byggherren och projektgruppen har åtagit sig att utforma alla byggnader så att de 

följer de mest hållbara stadsbyggnadsmetoderna, utifrån erkända 
branschstandarder, för en eller flera av följande kategorier; energi, vatten, avfall 
materialinverkan samt invånares hälsa och välmående. 

2. Åtagandet bekräftas genom ett planeringsvillkor (eller annat bindande avtal) från 
kommunen. 

3. Byggherren och projektgruppen har åtagit sig att använda bästa praxis, utifrån 
erkända branschstandarder, för att mäta vilken grad av hållbarhet byggnaderna 
uppnår. Där mätningen innefattar samma kategorier som i kriterium ett. 

4. Åtagandet bekräftas genom ett planeringsvillkor (eller annat bindande avtal) från 
kommunen. 

5. Byggherren och projektgruppen har åtagit sig att använda ett ackrediterat 
tredjepartsbedömningssystem, för att mäta hållbarhetsgraden av byggnadernas 
utformning och uppförande (t.ex. BREEAM eller Code for Sustainable Homes). 
Antal poäng är beroende av vilken hållbarhetsgrad byggnaderna bedöms få. 

6. Åtagandet bekräftas genom ett planeringsvillkor (eller annat bindande avtal) från 
kommunen.  
 
 

Bevisföring: 
Ett skriftligt åtagande från byggherren. 
Detaljerad dokumentation som bevisar att byggnaderna ska genomgå en bedömning 
samt vilken bedömningsmetod som kommer användas. 
En kopia av planeringsvillkoret (eller annat bindande avtal). 
 
Min kommentar: 
Den här hållbarhetsfrågan behandlar byggnadernas hållbarhet och bevisbördan ligger i 
uppvisandet av ett skriftligt avtal där byggherren åtar sig att uppföra byggnaderna på ett 
hållbart sätt. Beroende på vad projektet väljer att fokusera på kan den här frågan 
behandla vatten- och/eller energiaspekter, dock är det inte något som krävs för att 
uppnå de första två poängen eftersom byggherren kan välja att fokusera på andra 
hållbarhetsaspekter i byggnaderna, till exempel avfallshantering. För att uppnå de högre 
poängnivåerna krävs en helt annan kraftansträngning än för de första två. Framförallt 
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ifall byggherren inte har jobbat med hållbarhetscertifieringssystem för byggnader 
tidigare. Om företaget däremot ofta väljer att hållbarhetscertifiera sina byggnader (vissa 
har som policy att certifiera allt de bygger) kan den här frågan ge lättförtjänta poäng. 
Hållbarhetsfrågan bör rimligtvis kunna skrivas in i ett genomförandeavtal med 
kommunen. 
 
 
 
LE 06 – Rainwater harvesting 
Hållbarhetsfrågan kan i sin helhet ge 3 poäng. 
Frågan är värd 1.1% och ger 0.4% per utdelad poäng. 
 
Mål: 
Säkerställa att avrinningsutrymmet för ytvattnet används effektivt för att minimera 
efterfrågan på vatten. 
 
Bedömningskriterium: 
 
  Kriterium    Poäng 
  1 – 2         1  
  3 – 4         1  
  5 – 6         1  
          
  Totalt:        3 (1.1%) 

 
 
1. 5 % till 25 % av alla hårdgjorda ytor på området är utformade för att upptaget regn 

ska kunna återanvändas. 
2. Alla system för uppsamling av regnvatten ska utformas enligt BS8515:2009 och 

uppsamlingen ska mätas enligt BS EN 12056-3:2000. BS8515:2009 är en brittisk 
standard för utformningen av hur regnvatten ska ansamlas och avsättas innan det 
når grundvattnet (rainwater harvesting). BS EN 12056-3:2000 behandlar 
dräneringssystem inne i byggnader, innehållande metoder för takavvattning, 
utformning och beräkningar. 

3. Kriterium 1 och 2 är uppfyllda. 
4. 26 % till 50 % av alla hårdgjorda ytor i området är utformade för att upptaget regn 

ska kunna återanvändas. 
5. Kriterium 1 till 4 är uppfyllda. 
6. Mer än 50 % av alla hårdgjorda ytor på området är utformade för att upptaget regn 

ska kunna återanvändas. 
 
 
Bevisföring: 
För att uppnå kriterium: 
 
 1, 4 och 6:e krävs ritningar och/eller handlingar vilka bekräftar: 

• Takytornas och hårda underlags sammanlagda area  
• Takytans sammanlagda area för dränering av regnvatten till 

uppsamlingssystem av regnvatten 
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• Totala dräneringen av regnvatten till uppsamlingssystem för hårdgjorda 

underlag 
• Totala arean av hårdgjorda ytors dränering av regnvatten till 

uppsamlingssystem.  
 

3. krävs beräkningar som bekräftar att uppsamlingssystemen av regnvatten har 
utformats enligt BS 8515:2009. 
 

 
Min kommentar: 
Den här hållbarhetsfrågan tillhör det absoluta slutskedet av projekteringen eftersom 
områdets utformning behöver vara färdigställd för att göra de beräkningar som krävs. 
Både material och storlek på takytor samt arean av hårdbelagda markytor behöver vara 
fastställda. Således passar hållbarhetsfrågan in under detaljprojekteringens senare 
skeden. 
 
För att kunna tillgodoräkna sig några poäng överhuvudtaget från den här frågan krävs 
att projektet följer två brittiska standarder. Om dessa inte följs ska likställda svenska 
standarder användas.  
 
 
 
TM 05 – Cycling facilities  
Hållbarhetsfrågan kan i sin helhet ge 2 poäng. 
Frågan är värd 1.1% och ger 0.5% per utdelad poäng. 
 
Mål: 
Främja cyklingen genom att säkerställa tillhandahållande av väl fungerande 
cykelanläggningar. 
 
Bedömningskriterium: 
 
  Kriterium    Poäng 
  1 – 2         0   
  3 – 5         1  
  6 – 7         1 
          
  Totalt:         2 (1.1%) 

 
 
1. Samråd mellan byggherre, kommun, representanter för samhället och andra 

aktörer har ägt rum för att fastställa de sannolika anläggningskraven. Samrådet 
behandlar alla förväntade användare av området, bosatta och besökare, befintliga 
cykelanläggningar, möjlig placering av anläggningar och förväntad efterfrågan. 

2. Resultatet av samrådet har analyserats och man har enats om en lämplig nivå av 
cykelanläggningar för att främja cykling. 

3. Kriterium 1 och 2 har uppfyllts. 
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4. Ett åtagande görs för att tillhandahålla tillräckligt utrymme för cykelförvaring, där 

exploateringen måste uppfylla förvaringskrav både för boende och besökare av 
området. 

 
Typ av byggnad: Förvaringsmöjligheter: 
 
Bostadshus  1 rum och kök – förvaring för en cykel per två bostäder. 
   2 - 3 rum och kök – förvaring för en cykel per bostad. 
   4+ rum och kök – förvaring för två cyklar per bostad. 
 
Icke-bostadshus Upp till 500 användare – en plats per tio användare. 
   501 – 1000 användare – en plats per 15 användare. 
   1001+ användare – en plats per 20 användare. 
 

5. Ett lagstadgat krav säkerställer tillgången till lämpligt antal duschar, 
omklädningsrum och skåp på platser där byggherren bygger annat än bostadshus. 

6. Kriterium 1 till 5 har uppfyllts. 
7. Under samrådet har byggherren och kommunen enats om en underhållsplan för 

cykelanläggningarna och pengar avsätts för att finansiera underhåll och 
anpassningar av cykelanläggningar vid gemensamhetsanläggningar.   
 

Bevisföring: 
För att uppnå kriterium:  
 

1. krävs dokumentation som bevisar samrådsresponsen, samt dagordning och 
protokoll från mötena. 

 
2. krävs en sammanfattning av analysen och en bekräftelse på tillhandahållandet av 
cykelanläggningar. 

 
 4. krävs ett skriftligt åtagande från byggherren. 
 
 5. krävs en kopia av det lagstadgade kravet. 
 

7. krävs dokumentation som bekräftar underhållsplanen och hur finansieringen ska gå 
till. 

 
 
Min kommentar:  
Den här hållbarhetsfrågan uppmuntrar de kommande användarna av området till 
cykling genom att tillhandahålla goda cykelfaciliteter. Dock är kraven på plats för 
cykelförvaring ganska lågt satta, varpå jag tror att det blir lite för enkelt att uppnå 
kraven. De första kriterierna handlar om samråd, vilka bör hållas under 
detaljplanearbetet innan utformningen av området är bestämt. Underhållsplanen och 
finansieringen av underhåll kan sedan bestämmas i genomförandeavtal. Denna fråga 
bör således kunna avklaras under detaljplaneprocessen. 
%
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8.1.4.%Sammanfattning%av%studien%
För att få en bättre förståelse av de undersökta hållbarhetsfrågornas relation till 
stadsbyggnadsprocessen har två processkartor utformats. Syftet har varit att måla upp 
en övergripande bild som förklarar vilka moment i stadsbyggnadsprocessen BREEAM 
Communities används inom. Utfallet har baserats på egna reflektioner samt jämförelser 
med den stadsbyggnadsprocess kapitel sju behandlar. Stadsbyggnadsprocessens steg i 
figurerna 5 och 6 är förenklad, och vissa moment har utelämnats. Detta för att få en 
överskådlig bild över de moment som är mest betydelsefulla vid en certifiering. Att 
hållbarhetsfrågorna är olika långa beror på hur strikt tidsmässigt det är för en fråga att 
lyftas. Många frågor råder det en osäkerhet kring eftersom de är skrivna utifrån 
brittiska standarder och traditioner varför det ofta inte finns ett specifikt svar. 
Dessutom behöver vissa frågor lyftas flera gånger under ett projekts livslängd. 
Hållbarhetsfrågorna GO 01, SE 02 och SE 03 skulle alla tre i praktiken kunna lyftas 
redan under arbetet med en fördjupad översiktsplan, vilket de streckade linjerna 
antyder. I övrigt är det befogat att anta att arbetet för att certifiera ett 
stadsutvecklingsprojekt inleds under detaljplaneprocessen. Att döma av figurerna 
ligger systemets tyngdpunkt i detaljplanearbetet, dit över hälften av de bedömda 
hållbarhetsfrågorna är kopplade. Det förefaller som att hållbarhetsfrågorna ska 
behandlas senast under förslagshandlingsskedet i projekteringsfasen. 
 
Förutom att visa var i stadsbyggnadsprocessen olika hållbarhetsfrågor ligger, 
visualiserar figur 5 när BREEAM Communities tre olika steg hamnar i förhållande till 
varandra. Det går att urskilja en tydlig gräns mellan steg ett, Establishing the principle 
of development, och de två andra stegen. Av de analyserade frågorna lyfts majoriteten 
av dessa tidigare i en stadsbyggnadsprocess än frågorna i steg två och tre. Däremot är 
det svårare att urskilja en tydlig skillnad mellan steg två, Determining the layout of the 
development, och steg tre, Designing the details. Dessa steg har en långt större 
spridning över stadsbyggnadsprocessen faser, och täcker in allt från programsamråd till 
projektering. 
 
Figur 6 visualiserar vart de tre utvalda aspekterna (medborgardialog, energi, 
vattenhantering) bör lyftas enligt BREEAM, för att på bästa sätt kunna uppfylla 
systemets krav. Fullt logiskt är det medborgardialog som ligger tidigast i 
stadsbyggnadsprocessen. Även vissa vattenhanteringsfrågor kommer tidigt i processen. 
Exempelvis frågor som behandlar kartläggningar av översvämningsrisker behöver 
lyftas tidigt. 
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Figur 6. Bilden visar när de olika hållbarhetsaspekterna medborgardialog, vattenhantering och energi bör lyftas enligt 
BREEAM Communities. 
!

Figur 5. Visualisering av de undersökta hållbarhetsfrågornas samband med stadsbyggnadsprocessen.!
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9./Diskussion 

9.1./När/bör/systemets/hållbarhetsfrågor/lyftas/i/en/svensk/
stadsbyggnadsprocess?/
Efter att ha analyserat BREEAM Communities tekniska manual går det konstatera att 
vissa hållbarhetsfrågor i BREEAM Communities kan lyftas redan under arbetet med 
fördjupade översiktsplaner. För att i ett så tidigt skede som möjligt förstå områdets 
lokala förutsättningar och behov, kan en del förundersökningar genomföras redan 
under detta skede. Exempel på sådana grundläggande förundersökningar är 
bedömningar av översvämningsrisker eller analyser av områdets demografiska profil. 
En svårighet med detta är att BREEAM Communities är tillverkat främst för 
byggherrar, och under detta skede är det ofta kommunen som i ensamt mandat driver 
arbetet.  
 
Med tanke på den osäkerhet som idag råder kring systemet, tror jag det är svårt för en 
kommun att allena besluta sig för att använda BREEAM Communities. Det ter sig 
rimligt att byggherren är den som har ansvaret för hållbarhetscertifieringen, då 
systemet är utvecklat för dem. Dessutom har kommunen begränsade resurser, och de 
får heller inte (om byggherren äger marken) ställa krav som är högre än vad som är 
reglerat i lagar och förordningar. Det blir därmed svårt för kommunen att kräva att en 
byggherre ska hållbarhetscertifiera ett stadsutvecklingsprojekt. Om kommunen 
däremot äger marken är det andra förutsättningar, eftersom de kan ställa helt andra 
krav på byggherren. Då är det upp till byggherren att avgöra om de vill vara med i 
projektet eller inte. Frågan blir då istället om kommunen vill lägga ner kraft i 
inledningsskedet på att uppfylla olika hållbarhetskriterier i BREEAM Communities, 
ifall de inte vet om det finns en aktör som är villig att investera i projektet på de 
premisserna.  
 
På frågan om kommuner skulle kunna ansvara för en certifiering svarar Sillén6 att 
eftersom BREEAM Communities är ett marknadsdrivet verktyg är det bäst att de 
privata aktörerna äger marken. Han menar på att det blir konstigt om Malmö som 
kommun ska tvinga på de privata aktörerna ett verktyg. Vissa företag kanske 
förespråkar något annat verktyg och då vill inte Malmö stå i vägen för det. I framtiden 
däremot, när kunskapen är större om vilka vinster en certifiering kan tänkas ge, kanske 
förutsättningarna ser annorlunda ut. Ifall BREEAM Communities får en stor spridning 
runt om i Sverige, och byggherrar fortsättningsvis vill certifiera sina byggprojekt, kan 
en påbörjad användning av systemet redan i en fördjupad översiktsplan vara ett medel 
för konkurrensutsatta kommuner att ta till för att locka till sig investerare.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Michael!Sillén,!Projektledare!Malmö!stad,!intervju!den!3!juni!2013.!
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Med detta sagt, bör arbetet med en certifiering rimligtvis inledas i upptakten av 
detaljplaneprocessen. Många av de studerade hållbarhetsfrågorna bör lyftas under 
detaljplanearbetet. Men eftersom systemet inte är utvecklat för en svensk 
stadsbyggnadsprocess, är det följaktligen svårt att säga exakt när en hållbarhetsfråga 
bör lyftas. Likaledes innehåller varje fråga ett antal olika hållbarhetskriterier, vilka kan 
behöva tas upp under olika skeden av en stadsbyggnadsprocess. Genom att studera 
figur 5 och 6 framgår det att vissa frågor har varit svårare att tidsmässigt placera än 
andra, men att majoriteten av dem helt eller delvis kan lyftas under detaljplanearbetet. 
Precis som framgick i texten till BREEAM Communities tekniska manual överlappar 
steg två och tre varandra, medan steg ett till stora delar kommer tidigare i processen. 
De hållbarhetsfrågor vilka behandlar platsspecifika lösningar, där utformningen i stora 
delar behöver vara bestämt, bör rimligtvis vara de som tas upp sist i processen. Dessa 
faller troligtvis in någon gång under projekteringsfasen. 
 
Det är viktigt att påpeka att det jag föreslår är min tolkning för när BREEAM 
Communities hållbarhetsfrågor skulle kunna implementeras i en svensk 
stadsbyggnadsprocess. När ett stadsutvecklingsprojekt väljer att certifiera sig med 
BREEAM Communities kommer det på grund av olika anledningar, förutsedda och 
oförutsedda, alltid bli så att vissa frågor inte går att genomföra eller behöver tas upp i 
andra delar av processen. Projekt av det här slaget är ofta så mångfacetterade och 
processen så komplex, att det vore orealistiskt att säga att det endast finns en sann 
lösning på den här frågan. En annan begränsning i resultatet uppstår då alla 40 
hållbarhetsfrågor inte har studerats lika noggrant. Därför finns det en liten risk att några 
av dessa inte ryms inom den uppmålade tidsramen. Dock har hela manualen betraktats 
och certifieringssystemets kärna ligger utan tvivel i de delar av stadsbyggnadsprocessen 
som beskrivits i denna rapport. 
 
Om en svensk version av BREEAM Communities utformas bör ansvarsfördelningen 
mellan kommun och byggherre tydliggöras. Det blir extra viktigt eftersom det system 
som nu finns inte tar allmän platsmark i beaktning, då denna terminologi inte finns i 
Storbritannien. Ett tydliggörande av ansvarsfördelningen är också viktig ifall större och 
mer komplexa projekt, med fler aktörer, vill kunna certifiera sig. Jag tror nämligen det 
skulle bli för invecklat att försöka certifiera större projekt med dagens system. 
 
 

/
! /
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9.2./Vilka/fördelar,/nackdelar/respektive/svårigheter/finns/med/en/
användning/av/BREEAM/Communities/i/Sverige?/
Självklart finns det både nackdelar och svårigheter med att certifiera 
stadsutvecklingsprojekt med BREEAM Communities. Resultatet från den här studien 
visar dock på övervägande positiva effekter, där framförallt de intervjuade var väldigt 
positivt inställda till systemet. 
 
Den mest uppenbara och positiva fördelen med BREEAM Communities är att den ger 
byggherrar ett incitament för att planera och bygga mer hållbart. Om de inte hade 
kunnat visa upp hållbarheten i projektet skulle de troligtvis prioritera bort en hel del 
hållbara lösningar, för i grunden är de vinstdrivande aktörer. Då kommunerna inte kan 
reglera allt i en detaljplan är BREEAM Communities ett verktyg som kan höja 
standarden på stadsutvecklingsprojekt över normalen, och genom systemet kan 
kommunen och byggherren hjälpa varandra att uppnå sina mål. BREEAM 
Communities förser även aktörerna med ett helhetsperspektiv, då systemets manual ger 
en övergripande bild av de hållbarhetsaspekter ett stadsutvecklingsprojekt bör beakta. 
Således minskar risken för att någon viktig hållbarhetsaspekt faller ifrån. !
 
Eftersom uttrycken miljö och hållbarhet är så mångfacetterade, där ordets betydelse 
skiljer sig från individ till individ, kan ett verktyg som BREEAM Communities vara en 
sammanbindande kraft. Genom att kvantifiera och sätta upp mål för hållbarhet kan 
olika individer med olika bakgrund i olika företag eller organisationer samlas och finna 
en gemensam tolkning av dessa uttryck. Samtidigt får de en gemensam målbild som 
alla kan sträva efter och som alla kan förstå.  
 
En tydlig skillnad med att certifiera ett projekt med BREEAM Communities, som 
uppmärksammats genom både intervjuer och studien av BREEAM Communities 
tekniska manual, är att allmänheten får mer att säga till om. Medborgardialogen är 
mycket mer omfattande och behöver inledas på ett tidigare stadium än vad som är 
lagstadgat genom PBL. Tack vare detta kan aktörerna använda synpunkterna från de 
verksamma inom området redan vid uppstarten av projektet. Rätt använt bör därmed 
chanserna öka för att uppnå en mer ändamålsenlig stadsutveckling.  
 
Även flertalet utredningar behöver tidigareläggas i processen. Följaktligen skapar det 
svårigheter för aktörerna, eftersom de inte är vana med att lägga så mycket tid i 
inledningsskedet av ett projekt. De intervjuade menar dock att denna tidsförskjutning i 
grunden är positiv eftersom den skapar en bättre helhetssyn över projektet. Dessutom 
kan många problem klaras ut i ett tidigt skede och på så sätt spara både pengar och tid 
längre fram i projektet. I intervjuerna framkommer det att en certifiering tar mer tid, 
men den behöver inte ta längre tid än ett vanligt stadsutvecklingsprojekt.  
 
En annan fördel jag ser med hållbarhetscertifieringar är att det ger företag som redan 
arbetar aktivt med att bygga hållbart möjlighet att visa upp och marknadsföra deras 
arbete. Tidigare har stadsutvecklingsprojekt kunnat marknadsföra sig som hållbara, och 
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pekat på vissa hållbara åtgärder de har vidtagit. Men om ingen särskild utredning sätts 
in är det svårt för utomstående att veta hur hållbart området faktiskt är. Med 
hållbarhetscertifieringar får projekten en tydlig stämpel på hur väl aktörerna har lyckats 
i sitt hållbarhetsarbete.  
 
Den stora svårigheten med att använda BREEAM Communities i Sverige är att den är 
utvecklad för Storbritannien. Text skriven på engelska tar såklart längre tid för de 
flesta att läsa, tolka och förstå. Det blir inte enklare när många av hållbarhetsfrågorna 
hänvisar till brittiska dokument och standarder. För svenska projekt krävs det att man 
letar upp vad dessa dokument och standarder motsvarar i Sverige, och försöker 
översätta dessa så de passar in i ett svenskt perspektiv. Ibland kan det innebära att 
motsvarande dokument behöver tas fram och användas som bevisning, men i vissa fall 
använder vi i Sverige helt andra standarder. Exempelvis när det gäller energi ställer 
boverkets byggregler sina energikrav i kWh medan BREEAM Communities ställer 
sina energikrav i utsläppsminskning av CO2.  
 

 
 
 
%
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Att majoriteten av BREEAM Communities hållbarhetsfrågor är valfria anser BRE är 
en styrka, det gör systemet flexibelt. Självklart är det bra att alla frågor inte är 
obligatoriska då det inte är säkert att alla frågor går att uppfylla vid varje projekt. För 
att veta om rätt, och tillräckligt många, av systemets frågor är obligatoriska krävs en 
djupare studie och därför utelämnar jag en sådan diskussion. Däremot kan problem 
uppstå när två hållbarhetsfrågor hamnar i kollision, och där byggherren måste avgöra 
vilken av frågorna som ska uppfyllas. Vad kommer då detta val att baseras på, den 
framtida platsens hållbarhet eller frågornas kostnad och poängfördelning?  
 
Det går även att vända på problemet. Säg att ett byggföretags mål med ett projekt är att 
uppnå högsta betyg i en hållbarhetscertifiering. Men för att nå det högsta betyget krävs 

  Helhetssyn 
  Gemensam målbild – win-win situation 
  Bättre samverkan mellan aktörer 
  Frågor lyfts tidigare, leder till: 
•Synergieffekter 
•Reducerade kostnader 

  Aktivare dialog med allmänheten 
  Gynnar aktörer som satsar på hållbarhet 

 
  Positiva effekter:         Svårigheter: 
  Hållbarare projekt         Brittiskt system: 

•Ej anpassad för svensk planering 
•Skriven på engelska 

             Ovana roller för aktörer 
             Kräver mer tid i inledningen av projekt 
             Två processer, svårt att integrera 
!

Tabell 3. En sammanfattning av BREEAM Communities positiva effekter samt svårigheter vid 
svenska stadsutvecklingsprojekt. 
!
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att vissa åtgärder utförs som i praktiken inte behövs, de gör inte projektet eller platsen 
mer hållbar, men ger företaget mervärde för sitt hållbara byggande. Det är en tunn linje 
att balansera på när systemet utformas, samtidigt som det hela tiden måste hållas 
uppdaterat för att följa utvecklingen av hållbara metoder och lösningar. 
 
En nackdel med BREEAM Communities är att det bara bedömer planeringen och 
projekteringen av en stadsutveckling. För hur hållbar denna process än är, är det främst 
på det sätt människor väljer att leva i den kommande stadsdelen som påverkar 
hållbarheten. Det vill säga, även om det planeras för en kompost på varje fastighet 
under planeringsstadiet spelar det mindre roll om brukarna inte använder den. Att det 
inte sker någon uppföljning av systemet kan även skapa andra problem. Om det 
exempelvis uppstår situationer i byggfasen varpå dokumentation från projekteringen 
behöver revideras. Hållbarhetspoäng som tilldelats projektet ligger då kvar men 
slutprodukten håller inte vad som utlovats vid certifieringsbedömningen. Grundtanken 
med en hållbarhetscertifiering är att motverka greenwash, men med ett dåligt uppbyggt 
system eller dålig uppföljning av de åtgärder byggherrarna tagit till, kan det paradoxalt 
nog leda till motsatt effekt. 
 
 

9.3./Vad/är/uppfattningarna/från/olika/aktörer/som/använt/sig/av/
systemet?/
Som nämnts tidigare är alla de intervjuade aktörerna positivt inställda till BREEAM 
Communities. Även om processen har varit jobbig, och de tvingats arbeta utifrån en 
helt ny metodik, uppfattar jag att det finns en stolthet och glädje över att de använder 
systemet. De flesta nämner att de skulle vara intresserade av att certifiera fler projekt i 
framtiden, och att det troligtvis skulle bli enklare eftersom de har fått en rutin på hur 
systemet används. I HCS steg ett studerades BREEAM Communities gamla manual. 
Där ansåg deltagarna i workshopövningarna att flera hållbarhetsfrågor hade en mindre 
prioriterad roll i Sverige samt att vissa frågor styrdes åt ett olämpligt håll. Från 
intervjuerna har de med kunskap ur bägge manualerna dock hävdat att den nya 
manualen är mycket bättre formulerad för att användas i svenska 
stadsutvecklingsprojekt, även om en svenskanpassad version skulle vara att föredra. 
 
Baserat på informationen från intervjuerna verkar en konstruktiv dialog vara det enskilt 
viktigaste att få till vid användningen av BREEAM Communities. Barosen1 anser att 
en konstruktiv dialog om målbilden är nyckeln för att få till ett välfungerande projekt. I 
Masthusen har BREEAM Communities fungerat som ett verktyg att mötas kring, och 
ett medel för att hjälpa varandra att uppnå deras uppsatta mål. Däremot är inte alla 
aktörer eniga i alla frågor, och det är då problemen uppkommer. I sådana situationer är 
dialogen avgörande för om problemen kan lösas på ett tillfredsställande sätt. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Anna!Barosen,!Diligentia,!Projektledare!för!BREEAM!CommunitiesH!arbetet!i!

Masthusen,!intervju!den!22!maj!2013.!



! 73!

Alla de intervjuade har påfallande lika åsikter om systemet. En förklaring till det skulle 
kunna vara den intensiva dialogen som BREEAM Communities ger upphov till skapar 
en samstämmighet kring systemets funktionalitet. Dock hade de intervjuade några 
meningsskiljaktigheter, vilka tas upp i stycket nedanför.  
 
Vissa av de intervjuade tycker att en del hållbarhetskriterier inte alls passar in i en 
svensk kontext och bör formuleras om. Andra ansåg att även om en del av de 
ekologiska hållbarhetskriterierna inte är aktuella för dagens klimat, kan det inom de 
närmaste decennierna krävas sådana åtgärder. En annan fråga där aktörerna gav olika 
svar är ifall projekten blir dyrare med en BREEAM Communities certifiering. Även 
om ingen kan veta med säkerhet vad slutresultatet blir, tror de flesta att besparingarna 
systemet ger upphov till överskrider kostnaderna. Vad gäller kostnadsfrågan är det 
föga förvånande att exempelvis Diligentia är positivare än de nya projektutvecklarna i 
Masthusen, då Diligentia publicitetsmässigt genom Masthusen erhållit en framträdande 
roll inom hållbart byggande. Det vore intressant att ta del av aktörers åsikter efter tjugo 
eller femtio projekt, för att se om den ändrats, då marknadsföringsvärdet av en 
certifiering har avtagit. Under intervjuerna pekades en alternativ användning av 
BREEAM Communities ut, ifall projekten blir för dyra. Då skulle 
stadsutvecklingsprojekt kunna låna systemets metodik och frågeställningar, men utan 
att gå igenom med en certifiering.  
 
I intervjuerna framkommer det att det föreligger en tröghet och ovilja hos vissa 
individer att ändra sina jobbrutiner. För att uppnå en mer hållbar stadsbyggnad krävs 
det att branschen vågar och orkar ändra sina arbetsmönster. Som jag ser det, är det 
kanske den svåraste nöten att knäcka ifall vi ska närma oss en mer hållbar utveckling. 
Jag tror att en användning av hållbarhetscertifieringssystem kan vara en väg att gå för 
att närma oss denna förändring. Detta kräver dock en kraftansträngning från aktörer 
vilka behöver bryta sina rutiner och både tänka och arbeta på nya sätt, och till viss del 
samarbeta med aktörer de normalt inte är vana att arbeta med. Det är dessutom viktigt 
att inte bara ett fåtal aktörer drar hela lasset, utan att det finns en sammanhållande kraft 
som driver på utvecklingen. Det bör råda konsensus inom bygg- och 
fastighetsbranschen att alla måste samarbeta för att skapa ett mer hållbart 
stadsbyggande. På det sättet är HCS ett spännande projekt där alla aktörer som vill kan 
samlas och diskutera hur branschen kan och bör jobba för ett mer hållbart 
stadsbyggande. Jag tror detta är ett bra första steg för att skapa en branschgemensam 
målbild och definition av hållbart stadsbyggande. Detta faller dessutom i linje med du 
Plessis och Coles åsikter, vilka hävdar att basen i ett system för hållbarhetsbedömning 
bör vara upprättandet av ett nätverk av ömsesidigt lärande. 

/
! /
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9.4./Kan/BREEAM/Communities/bli/ett/välfungerande/hållbarhetsverktyg/
för/svenska/stadsutvecklingsprojekt?/
Vad det verkar är BREEAM Communities ett bra system för att uppnå en mer hållbar 
stadsutvecklingsprocess. Dock är det för tidigt att säga i vilken utsträckning systemet 
kommer utnyttjas i Sverige. Många frågor kvarstår, bland annat om besparingarna 
överskrider kostnaderna och hur pass mycket hållbarare områdena i slutändan blir. 
Branschen verkar vara försiktigt positiv till BREEAM Communities, men mycket 
kommer hinna ske innan vi vet ifall systemet är här för att stanna. Jag tror många 
företag är intresserade av att hållbarhetscertifiera ett projekt, vilket det höga antalet 
projekt som ska genomgå betatestning vittnar om. En del företag vill nog invänta 
resultatet av dessa betatest och veta mer om effekterna av en certifiering, innan de är 
beredda att certifiera ett av sina egna projekt. Som verktyg är BREEAM Communities 
helt klart applicerbart på svenska stadsutvecklingsprojekt redan idag, dock blir 
arbetsbördan tyngre vilket säkert skrämmer bort en del potentiella användare. 
 
Nu när hållbarhet har blivit ett sådant modeord, och nästan slentrianmässigt används i 
olika sammanhang, är kanske hållbarhetscertifieringar lösningen för att konkretisera 
begreppet. Genom att använda manualen för BREEAM Communities får 
stadsutvecklingsprojekt en övergripande bild över vad för hållbarhetsarbete som krävs. 
Genom att aktörerna samlas kring ett system får de även en gemensam definition på 
vad hållbarhet är, och framförallt hur de ska arbeta för att uppnå en hållbar 
stadsutveckling. En certifiering med BREEAM Communities skulle därmed kunna 
bryta den barriär som existerar när man ska iscensätta den hållbarhet som det ofta, för 
att inte säga alltid, pratas om i planer och policys. Detta kräver att systemet uppdateras 
med jämna mellanrum för att följa kunskapsutvecklingens takt. 
 
Det finns en farhåga med att systemet är utformat så att byggherren ska styra mycket 
av det arbete som krävs för att uppnå en certifiering. Eftersom kommunen har det 
lagbundna ansvaret att se till att en utveckling sker i linje med lokala och regionala 
riktlinjer och mål, blir det konstigt att då överlåta för mycket ansvar på byggherrarna. 
För att systemet ska fungera på ett ändamålsenligt sätt blir det därför viktigt för 
kommande projekt att avväga hur denna rollfördelning ska se ut.!
 
Att BREEAM Communities är utformad för Storbritannien är den stora tröskeln för 
svenska företag som vill hållbarhetscertifiera sina projekt med systemet idag. Även om 
det framkommit att den nya manualen är bättre anpassad för projekt utanför 
Storbritannien hänvisar BREEAM Communities fortfarande ofta till brittiska 
dokument och standarder. När manualen studerades var det överhuvudtaget svårt att 
bena ut alla ord och uttryck, och även om det går att slå upp översättningen är det inte 
säkert att den ordagrant kan översättas till svenska. För de företag som har jobbat med 
BREEAM Communities underlättar återanvändandet av systemet. Däremot om ett 
företag inte har jobbat med manualen tidigare kräver det troligtvis mycket tid och kraft 
att få till en god översättning. En översättning av BREEAM Communities till svenska, 
där hållbarhetsfrågorna hänvisar till svenska lagar, dokument och standarder skulle 
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underlätta användningen av systemet avsevärt.  
 
Även om en svensk version släpps är det oklart till vilken grad systemet kommer att 
användas i framtiden, eftersom det än så länge råder en osäkerhet kring vilka vinster 
eller besparingar en byggherre kan erhålla av att certifieras enligt BREEAM 
Communities. Som tidigare nämnts kommer också marknadsföringsvärdet av att 
certifieras med BREEAM Communities sjunka. Det tillkommer även vissa kostnader 
som normalt inte finns, såsom avgifter till BREEAM och assessorn. Tilläggas!bör!att!
många!hållbarhetsåtgärder!inte!generar!pengar!direkt,!utan!spar!pengar!längre!

fram!i!tiden.!Till!exempel,!vad!blir!besparingen!av!att!ett!nytt!område!klarar!av!att!

stå!emot!ett!100!års!regn!istället!för!10!års!regn.!Många!av!de!byggnader!som!

byggs!idag!har!en!beräknad!livslängd!på!100!år.!Dessutom!förväntas!stormar!och!

kraftiga!regn!öka,!samtidigt!som!vattennivån!beräknas!stiga.!Att!då!fortsätta!med!

att!bygga!områden!vilka!endast!kan!stå!emot!10!års!regn!vore!ekonomiskt!

oförsvarbart,!och!skulle!säkerligen!generera!höga!kostnader!när!dessa!häftiga!

skyfall!kommer.!Detta!kräver!dock!ett!långsiktigt!förhållningssätt!och!enligt!mig!

är!det!här!kärnan!i!problemet!ligger.!Hur!ska!vi!inom!branschen!kunna!bryta!

mönstret,!och!tänka!långsiktigt!hållbart!med!avkastning!långt!fram!i!tiden!istället!

för!att!hela!tiden!söka!quickPwins.!!
!

Om det visar sig att kostnaderna överstiger besparingarna/intäkterna kommer tyvärr få 
aktörer vara intresserade av att hållbarhetscertifiera sina projekt. De behöver i sådana 
fall få in pengar på annat håll, till exempel genom någon form av hållbarhetsbidrag. Ett 
alternativ till BREEAM Communities vore att utveckla ett svenskt system vilket kan 
hålla nere kostnaderna för projekten. Där exempelvis en icke vinstdrivande 
organisation har till uppgift att upprätthålla ett funktionsenligt och uppdaterat 
instrument för hållbarhetsbedömningar. HCS skulle kanske i framtiden kunna 
utvecklas till att bli en sådan organisation, finansierad av branschens aktörer eller 
politiska styrmedel. 
%
%
! /
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9.5./Vidare/studier/
När fler områden har certifierats med BREEAM Communities vore det intressant att 
utvärdera hur dessa stadsdelar utvecklats. Är de hållbarare än andra projekt och 
uppfyller de alla punkter som de fick poäng för under sin bedömning? Dessutom 
kanske det går att peka ut vissa poäng som inga, eller väldigt få, projekt lyckas ta.   
 
När manualen studerats framgår det tydligt att en medborgardialog är nödvändig på ett 
mycket tidigare stadium än vad som är lagstadgat genom PBL. Att jämföra BREEAM 
Communities med teorier om medborgardeltagande i planeringsprocessen vore väldigt 
intressant. Ännu mer spännande vore att studera systemet i kombination med hur en 
smidigare planprocess kan komma till kraft, för om dessa gick att kombinera tror jag 
att ett väldigt kraftfullt verktyg skulle kunna skapas.  
 
Ett kommande problem med hållbarhetscertifieringar är att utvecklingen hela tiden går 
framåt, vilket leder till att systemen måste uppdateras för att motsvara rådande 
kunskapsnivå. Vad som ansågs ligga i framkant hållbarhetsmässigt för tio år sedan, är 
troligtvis ganska förlegat redan idag. Något som bedöms som extraordinärt och 
genererar högsta betyg i BREEAM, kan då i praktiken vara mindre hållbart än ett 
område som certifieras med ett lägre betyg tio år senare. Med detta i åtanke, hur ska 
certifieringar förhållas till varandra över tid? 
 
 
!

% %
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Bilaga%1.%Mall%intervjufrågor%

 
Vad har din roll i Masthusen/Varvsstaden varit? 
 
Från när i projektet har du varit involverad? 
 
Vilka positiva effekter uppfattar du att BREEAM Communities bidrar med? (både 
hållbara och indirekta) 
 
Vad är svårigheterna, anser du, med att använda BREEAM  Communities i Sverige?  
 
Vad kan förbättras till framtida projekt? 
 
Blir projektet dyrare med en certifiering? 
 
Hur ser tidsplanen ut? Förändras den med BREEAM Communities?  
 
Vad blir skillnaden i planprocessen vid projekt som certifierar sig, jämfört med projekt 
som inte gör det? 
 
Vilka dokument har varit viktigast för certifieringsprocessen?  
 
Vilka bedömningspunkter har varit svårast att implementera i Sverige?  
 
När i planprocessen inledde ni arbetet med certifiering enligt BREEAM Communities i 
Masthusen?  
 
Hur har dialogen sett ut (internt, externt, till allmänheten)? Bra/dålig? Kan den 
förbättras? 
 
 
 


