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Sammanfattning 
I takt med urbanisering och samhällstrender har utvecklingen och samhällsplaneringen av 
städer blivit allt viktigare. BREEAM Communities är ett relativt nytt, brittiskt, 
certifieringssystem för stadsdelar och fungerar som ett verktyg samt bedömningsunderlag för 
samhällsplanerare. Verktyget fungerar som ett systematiskt underlag för att kunna bygga 
hållbara stadsdelar och tar således hänsyn till alla tre dimensioner av hållbarhet; sociala, 
ekonomiska och ekologiska.  
 
I Sverige har stadsdelscertifiering på senare år uppmärksammats. Projektet HCS, 
Hållbarhetscertifiering av stadsdelar, pågår sedan 2010 och initierades för att utvärdera och 
anpassa BREEAM Communities till den svenska planprocessen. HCS-projektet syftar till att 
skapa dialog kring hållbarhetscertifiering av stadsdelar och även skapa en gemensam 
arbetsprocess som leder till hållbar stadsutveckling (Karlsson, o.a., 2011). Täby kommun är 
med och påverkar anpassningen genom att de har utfört en betatest på Täby galoppfält och 
deras erfarenheter från detta projekt har beaktats i detta arbete. Betatesterna är till för att 
utvärdera BREEAM Communities-processen och samla synpunkter om verktyget till Swedish 
Green Building Council, SGBC, som är mottagare för resultaten av HCS-projektet och som 
för arbetet med en svensk-anpassad manual vidare. 
 
Avsikten med detta arbete är att beskriva och belysa hur samhällsplaneringen av nya 
stadsdelar förändras med hjälp av certifieringsverktyget BREEAM Communities med hänsyn 
till miljömässiga hållbarhetsaspekter. För att åstadkomma detta har teori kring hållbar 
utveckling och stadsplanering studerats. Vidare har BREEAM Communities-manualen 
analyserats och kvalitativa intervjuer har utförts med anställda på Täby kommun, Swedish 
Green Building Council samt COWI, konsultföretag inom samhällsplanering. De är på olika 
sätt är involverade i pågående certifieringsprojekt i stadsdelar. Insamlad empiri ställs mot 
teoriunderlaget varpå analys genomförts och slutsatser dragits.  
 
Slutsatserna pekar på att samhällsplaneringen förändras främst genom att verktyget fungerar 
som en check-lista och att samhällsplaneringens vanliga arbetssätt förändras. Det tillkommer 
inte nya professionella aktörer via BREEAM Communities. Dock ändras samhällsplaneringen 
för alla iblandade intressenter genom att samarbete och en bredare dialog förs i ett tidigare 
skede i planprocessen än i praxis. 
 
Miljöaspekter som tycks framhävas via BREEAM Communities är biologisk mångfald och 
miljövänliga energilösningar eftersom dessa planeras i ett tidigt stadie. De aspekter som i 
nuläget hamnar i skymundan och bör beaktas i miljösynpunkt är avfallshantering, blå struktur 
och ekosystemtjänster. Genom att bättre integrera dessa aspekter, förslagsvis inom metodens 
steg 1, kan BREEAM Communities förbättras inom miljömässig hållbarhet.   
 
Samverkan	  mellan	  kommun	  och	  andra	  inblandade	  stadsplanerare	  är	  nödvändigt	  för	  att	  
kunna	   förverkliga	   vissa	   hållbarhetsaspekter	   i	   BREEAM	   Communities.	   Med	   det	  
engagemang	   som	   verkar	   finnas	   inom	   stadsplaneringen	   ses	   på	   kort	   och	   lång	   sikt	   god	  
potential	   för	   ökade	   satsningar	   både	   inom	   samverkan	   och	   inom	   miljömässigt	   hållbar	  
stadsplanering.	  	  
 
Nyckelord:  
Hållbar utveckling, Hållbara städer, Dialog, Aktörsamverkan, Miljömässig hållbarhet, 
Ekosystemtjänster 
  



Abstract 
Urbanization and social trends, developments and urban planning of cities has become 
increasingly important and keyfactors for a more sustainable community. BREEAM 
Communities, a british certificationsystem for commiunities, is relatively new and serves as a 
tool and basis for assessments urban planners faces. The tool provides guidance to build 
sustainable communities and all three aspects of sustainability are taken into account, in other 
words; social, economic and ecological aspects. 
 
After interest from urban planners in Sweden the project HCS, sustainability certification of 
communities, started. The project is designed to evaluate and adapt BREEAM Communities 
for the Swedish planningprocess. Täby Kommun is influencing by the conducted betatest 
performed at the development area of Täby Gallopfält in the north of Stockholm. Their 
experiences from this project form a main part in this report. This and a number of other 
betatests were designed to evaluate the BREEAM Communities- process and makes input for 
the adaptation. 
 
This thesis purpose is to describe and illustrate how urban planning of new communities 
changes with the certification tool BREEAM communities and focuses on environmental 
sustainability aspects.To accomplish this, the theories on sustainable development and urban 
planning were studied. Furthermore, the BREEAM Comunities manual were analysed and 
qualitative interviews were conducted with employees at Täby Kommun, Swedish Green 
Building Council and COWI, conultants in community planning. They are in different ways 
involved in ongoing certification projects for communities. Collected empirical data were 
reconnected to the theoretical basis after which analysis and conclusions were drawn. The 
results in this study are based primarily on the interview study. 
 
The conclusions of this thesis indicate that urban planning changes when BREEAM 
Communities is introduced, mainly because of the tools function as a check-list but also 
because of the differences between the tool approach and the common approach in planning. 
The tool does not call for the involvement of new professional actors, however the urban 
planning changes requiring cooperation and dialogue between the involved at an earlier stage 
in the planning process than normally. 
 
Environmental aspects that seem to be highlighted via BREEAM Communities are 
biodiversity and non-polluting energy solutions since these are included in an early stage. 
Improvement aspects which currently remain in the background and should be considered 
more in an environmental perspective are waste disposal, blue structure and ecosystem 
services. By better integrating these issues BREEAM Communities can be improved in 
environmental sustainability point of view, if these are applied in early stages of the process, 
step 1.  
 
Cooperation, between the authority and involved urban planners, is a key factor to enable 
certification and to achieve certain sustainability aspects in BREEAM Communities. With the 
commitment that seems to be in urban planning, it is clear that both in the short and long term, 
there is good potential for increased cooperation and also when comes to environmental 
sustainable urban design. 
 
Keywords 
Sustainable development, Sustainable Cities, Dialogue, Environmental sustainability, 
Stakeholder interaction,, Ecosystem Services 
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Terminologi 
 
Term 
 

Betydelse 

BRE:   
 

Building Research Establishment. 

BREEAM:  
 

BRE Environmental Assessment 
Method. 

BC: BREEAM Communities. 

HCS:  
 

Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. 

SGBC:  
 

Sweden Green Building Council. 

Ekosystemtjänster: De tjänster naturen förser människor 
med.  
 

LCA: Livscykel analys. 

Blå och grön struktur: Struktur med både vattenområden och 
växtlighet.  
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1. Inledning 
Kapitlet ger en bakgrund till ämnet varpå arbetets syfte, problemformulering samt 
avgränsningar klargörs. 
1.1 Bakgrund 
I takt med att alltfler människor väljer att bosätta sig i städer behövs det byggas fler 
bostadsområden. FN räknar med att befolkningen i städer kommer att öka från 3,5 miljarder 
2008 till drygt 6 miljarder 2030. Städerna i Europa står för 70-80 % av Europas 
energianvändning och städerna producerar växthusgaser i samma storleksordning. Vidare gör 
behoven att uppnå både minskad miljöpåverkan och en miljöanpassad resursanvändning att 
det också ställs hårdare krav vid byggnation av nya stadsdelar (Delegationen för hållbara 
städer, 2012b). I och med detta får samhällsplaneringen i städer en alltmer central roll och 
med rätt verktyg kan samhällsplaneringen främja en hållbar utveckling.  
 
Sedan år 2008 finns internationella certifieringssystem för städer, däribland 
certifieringsverktyget BREEAM Communities som är ett nyligen introducerat brittiskt 
certifieringssystem. BREEAM Communities är en metod som fungerar som ett verktyg och 
bedömningsunderlag i arbete med samhällsplanering (BRE, 2012d). BREEAM Communities 
ger riktlinjer och helhetsgrepp kring de hållbara dimensionerna; miljömässig, social och 
ekonomisk. Systemen tar upp dessa tre dimensioner för beaktning vid utvecklandet av nya 
stadsdelar och för att främja utvecklingen av en så hållbar stadsdel som möjligt (SGBC, 
2014b). 
 
BREEAM Communities syftar till att hjälpa stadsplanerare och exploatörer att förbättra, mäta 
och certifiera hållbarhet i projekt redan i planeringsstadiet av utbyggnadsprocessen (BRE, 
2012d). I Sverige har intresset för certifiering av både byggnader och städer ökat under de 
senaste åren för att främja miljöprestanda och hållbar utveckling (SGBC, SGBC, 2014c). 
BREEAM Communities är dock fortfarande en ny samhällsplaneringsmetod. Detta gör att det 
råder osäkerhet kring vad det är som skiljer metoden från en vanlig planprocess och om 
tillämpningen av metoden faktiskt leder till mer hållbara städer. Med bakgrund av detta finns 
det därför anledning till att närmare studera detta. 	  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur samhällsplaneringen av nya stadsdelar 
förändras i ett enskilt fall när certifieringsverktyget BREEAM Communities används. På 
grund av detta arbetes upplägg kan mer allmänna slutsatser dras.  
 
Från bakgrunden och syftet med rapporten har frågeställningarna formulerats. Huvudfrågan 
som utgör grunden för rapporten är följande: 
 

-‐ Hur förändras samhällsplaneringen då BREEAM Communities används?  

För att besvara denna fråga har två följdfrågor vidare formulerats: 
 

-‐ Vilka nya aktörer och vilka nya former för aktörsamverkan krävs för att kunna 
använda BREEAM Communities vid planeringen av galoppfältet? 

-‐ Vilka miljömässiga hållbarhetsperspektiv framhävs i BREEAM Communities som inte 
aktualiseras i ett vanligt planärende och vilka hamnar i skymundan? 
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1.2.1	  Mål	  
Målet med projektet är att belysa skillnaden mellan BREEAM Communities och en vanlig 
planprocess med hänsyn till miljömässiga hållbarhetsaspekter i ett specifikt fall. Vidare skall 
det undersökas hur samverkan mellan samhällsplaneringens aktörer påverkas av verktyget. 

1.3 Avgränsningar 
Rapporten avgränsades till att studera respondenternas erfarenheter av BREEAM 
Communities under våren 2014. Täby kommun är under utveckling och ska bygga en ny 
stadsdel på Täby Galoppfält och detta projekt används som så kallad betatest enligt HCS, 
hållbarhetscertifiering av stadsdelar, och var därför aktuell som fallstudie i detta arbete. 
Respondenterna på Täby kommun har delat med sig av deras erfarenheter från betatesten, 
dock har de andra markägarna för området inte intervjuats. Detta medför att arbetet inte 
kommer att presentera markägarnas roll i planeringen av galoppfältet. De andra 
respondenterna från HCS på Sweden Green Building Council och respondenterna på 
konsultföretaget COWI har delat med sig av bredare kunskaper och erfarenheter av BREEAM 
Communities.  
 
BREEAM Communities omfattar tre dimensioner av hållbarhet, social, ekonomisk och 
miljömässig. I detta arbete läggs fokus på BREEAM Communities bidrag till hållbara städer 
genom den miljömässiga hållbarhetsdimensionen. BC undersöks också i ett aktörsperspektiv. 
Utifrån frågeställningarna avgränsas därför arbetet till att tre aspekter undersöks inom BC-
processens steg 1-Fastställande av principer för området, nämligen följande; GO 01 
Dialogplan, RE 01 Energistrategi och LE 01 Ekologistrategi.	   
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2. Metod 
I detta kapitel berättas det hur arbetet har utförts och vilka metoder som har använts för att 
kunna besvara arbetets frågeställningar. 

2.1 Tillvägagångssätt  
Arbetet inleddes med att skapa en översiktlig bild av HCS och BREEAM Communities samt 
även av det område som rapporten fokuserar på, Täby Galoppfält. Vidare utfördes 
litteraturstudier för en teoretisk grund och intervjustudier då dessa var centrala för att besvara 
arbetets frågeställningar. En fördjupad analys gjordes utifrån insamlad fakta och därifrån 
kunde slutsatser dras. 

2.2 Intervjustudie 
Upplägget för intervjuerna är baserat på kvalitativ intervjumetodik och bygger på de sju 
stegen; tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering 
(Brinkmann & Kvale, 2009). Intervjuerna är semistrukturerade, det vill säga uppbyggda på ett 
antal teman som ska behandlas under intervjuns gång. En intervjuplan innehållande dessa 
teman användes som stöd under intervjun både för intervjuaren och respondenten. 
Respondenten får på så sätt utrymme att utveckla samtalet kring det tema som tas upp. Denna 
metod ger också utrymme till följdfrågor och diskussion (Lantz, 2013).  

2.3 Tematisering 
Genom intervjuplanen ställs rapportens överordnade frågeställningar om till konkreta teman 
med underliggande frågor. Samtliga teman och tillhörande frågor skall vara relevanta för att 
intervjun skall kunna utgöra en del av rapporten och därmed också vara underlag för 
rapportens diskussion och resultat (Dalen, 2008). Tematiseringen omfattar följande vitala 
delar: 

Ø (Fallstudie: Täby galoppfält) 
Ø BREEAM Communities 
Ø BREEAM Communities inverkan på arbetsprocessen 
Ø BREEAM Communities fördelar och nackdelar 
Ø BREEAM Communities och miljömässiga aspekter 
Ø BREEAM Communities och energi 
Ø Utmaningar med BREEAM Communities inom samhällsplanering 

Utifrån dessa teman arbetades det fram frågor för att kunna besvara rapportens 
frågeställningar.  

2.4 Kvalitativ analysmetod 
Analysen syftar till att ge en förståelig och konsistent helhet av intervjuerna. Denna 
framträder då enskilda delar av intervjun bildar ett mönster och fokus lades på dessa vitala 
delar. Steg för att sammanlänka vitala delar från intervjuer och få informationen till ett tydbart 
sammanhang: 

- Sammanfattning och systematisering av intervjumaterialet. 
- Sammanställning av respondenternas resonemang och tankar. 
- Jämförelser av de olika respondenternas svar, skillnader och likheter observeras. 
- Tolkning av intervjusvar tillsammans med stöd från teorikapitlet för att tydliggöra 

kopplingar (Lantz, 2013). 

Jag valde att återge de centrala delarna från samtalen både i form av citat och referat i 
rapportens empiri.  
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2.5 Reliabilitet och Validitet 
Validitet innebär att det som är relevant i sammanhanget undersöks och att metodvalen är 
lämpligt i förhållande till rapportens syfte (Brinkmann & Kvale, 2009). En kvalitativ 
intervjustudie genomfördes i detta arbete för att denna metod kunde generera ett material 
innehållande olika respondenters tolkningar av BREEAM Communities (Hartman, 2004). 
Även tematiseringen och frågorna som i detta arbete valdes med omsorg bedöms ha stärkt 
validiteten. 
	  
Reliabilitet avser att mäta hur tillförlitlig informationen i rapporten är (Hartman, 2004). 
Intervjuerna spelades in för att kunna spegla samtalen i rapporten så tydligt som möjligt och 
empirin avstämdes mot dessa. Jag har intervjuat respondenter med olika bakgrund och 
erfarenheter av BREEAM Communities för att skapa en allsidig bild, samt använt mig av 
kompletterande litteratur med varierande källor i teoriavsnittet, vilket kan anses höja 
reliabilitetsfaktorn i arbetet. Dock utfördes intervjuerna under våren 2014 och 
respondenternas erfarenheter och kunskap om BC kan komma att förändras i framtiden.  

2.6 Generaliserbarhet 
Det är allmänt svårt att dra slutsatser från en fallstudie jämfört med ett brett fall. Dock kan en 
fallstudie vara generaliserbar, eftersom olika läsare speglar informationen i sitt eget 
sammanhang (Flyvbjerg, 2006). Arbetets intervjuer grundades på två kategorier. Den ena 
kategorin fokuserar på det enskilda fallet Täby galoppfält, medan den andra kategorin har ett 
bredare perspektiv på BREEAM Communities, vilket gör arbetet mer generaliserbart.  

2.7 Metodkritik 
Examensarbetet grundas på en kvalitativ metod och innehåller en fallstudie i form av 
intervjuer. Då människor har olika uppfattning, ofta beroende på olika bakgrunder eller roller 
i planeringsprocessen, om vad som är hållbar utveckling kan processverktyget BREEAM 
Communities anses vara tvetydigt. Risk finns för motsägelser i intervjuerna och att 
respondenternas tolkning av BREEAM Communities inte sammanfaller. Det finns även risk 
för att respondenternas egna perspektiv avspeglar sig i information som syftar spegla 
företagen. 
 
Informationen om BREEAM Communities är hämtad från BREEAM Communities-manualen 
(BRE, 2012d). Texten i manualen är ett sätt för BRE att marknadsföra BREEAM 
Communities och eventuella brister nämns inte i manualen. Även informationen om projektet 
HCS kan framställas i marknadsföringssyfte då SGBC vill påverka till att fler stadsdelar ska 
certifieras och lyfter därmed fördelarna med metoden. Kapitlet om Täby kommun är hämtat 
från Täbys strukturplan vilket också kan anses vara ett marknadsföringsdokument.  
 
Data från litteraturgenomgången baseras på dokument som undersökts under våren 2014 och 
kan komma att förändras i framtiden då projektet HCS är färdigutvecklat. Intervjuerna baseras 
på kunskapen om betatesten utförd på Täby galoppfält samt om BREEAM Communities. 
Intervjuerna baseras på respondenternas erfarenheter av verktyget hittills och kan komma att 
ändras när de fått mera perspektiv på den nu pågående processen, exempelvis genom att delta 
i andra BREEAM Communities-projekt eller genom att läsa om andra fall. Arbetsprocesserna 
med verktyget HCS har även fortgått sedan intervjuerna genomfördes och sedan rapportens 
resultat sammanställdes. 
 
Trots kritiken bedöms rapporten vara relevant för COWI och andra aktörer inom 
samhällsplaneringen.  
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3. Teori 
Relevant teori gällande hållbar stadsplanering, miljömässiga hållbarhetsfaktorer, BREEAM 
Communities och HCS tas upp i detta kapitel. Informationen ger en grund för förståelse av 
empirikapitlet samt för analys och slutsatser. 

3.1 Hållbar stadsutveckling 
Städer växer i allt snabbare takt vilket betyder att städer och dess invånare kommer att inneha 
en central roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. (Taylor, 2012).  Behovet av en 
mer rättvis fördelning av våra gemensamma resurser i kombination med minskad 
miljöpåverkan är stort (Taylor, 2012). Stadsplanering är en av många faktorer som kan bidra 
till, samt verka som incitament för utvecklingen av hållbara alternativ. Detta kräver dock att 
alla sektorer i samhället verkar för ett gemensamt mål och att även invånarna i staden visar 
engagemang till detta (Wackernagel & Rees, 1996).  
 
Begreppet Hållbar utveckling blev allmänt känt år 1987 då Brundtlandkomissionen 
presenterade uttrycket med följande citat: ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 
(Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987). Sedan dess har det använts frekvent 
och har ofta olika innebörd beroende på vilka aktörer som använder begreppet 
(Miljödepartementet, 2014). Exempelvis har de två begreppen hållbar utveckling och 
hållbarhet kritiseras för att vara otydliga och lämna utrymme för olika tolkningar (Robinsson, 
2004). Idén om de tre dimensionerna av hållbarhet dvs. ekologiska, ekonomiska och sociala 
aspekter, lanserades vid Riokonferensen, se figur 1 (The United Nations Conference on 
Environment and Development; UNCED, 1992).  

 
Figur 1. Hållbar utveckling baserad på tre dimensioner. 

 
BREEAM Communities är ett certifieringssystem som främjar hållbar stadsutveckling. 
Planeringen för hållbar stadsutveckling påverkas beroende på vilka hållbarhetsaspekter ett 
certifieringssystem för stadsdelar innehåller. BREEAM Communities inkluderar aspekter 
tillhörande alla dimensioner av hållbarhet och ger incitament till att stadsdelen planeras efter 
dessa (BRE, 2012d).  

Hållbar	  
utveckling	  

Ekologisk	  

Ekonomisk	  
Social	  
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3.1.1 Hållbarhet och utmaningar 
Stadsdelars struktur och dess invånare är tillsammans avgörande för att nå hållbarhet. 
Strukturen kan omöjliggöra eller främja hållbara vanemönster och livsstilar hos stadsdelens 
invånare. På grund av detta är en strategisk samhällsplanering viktig. Samhällsplaneringen 
kan dock inte lösa detta helt, då det är den enskilda individen som väljer livsstil, men 
stadsdelsstrukturen kan bidra till en tydlig förbättring och kan även underlätta för invånare att 
göra rätt val (Wackernagel & Rees, 1996).  
 
Då det handlar om miljömässig hållbarhet är en nyckelfaktor att invånarna i stadsdelen har 
hållbara livsstilar för att kunna uppnå kommunens eller regionens klimatmål. Förändringar i 
struktur och livsstil måste samverka om hållbarheten skall öka (Delegationen för hållbara 
städer, 2012a). Exempelvis är det nödvändigt att strukturen i stadsdelen underlätta för 
invånare att göra rätt val gällande resealternativ, uppvärmning av hus och miljöhänsyn 
(Boverket, 2014b). 
 
Hållbarhet tenderar att framställas som ett neutralt och konfliktfritt begrepp, men det finns 
uppmärksammade exempel som kan vara tvetydiga gällande hållbarhet. Det som är 
fördelaktigt på lokal nivå kan ibland innebära negativa konsekvenser globalt och vice versa. 
Det finns också fall där kortsiktigt hållbara lösningar kan vara negativa på ett mer långsiktigt 
tidsperspektiv (Cars, 2011). Dessutom finns mängder av olika tolkningar som delvis kan 
bottna i intressekonflikter. Genom att synliggöra intressekonflikter och lyfta upp dessa till 
diskussion kan en reell omställning möjliggöras (Marcuse, 1998). En mer öppen diskussion 
kring hållbarhet är en nödvändighet för att underbygga de beslut som tas i stadsplanering 
(Cars, 2011).  

3.2 Stadsplanering i Stockholmsregionen samt klimat och miljö 
Eftersom klimatpåverkan är ett problem som kräver snabb omställning behövs en högre grad 
av helhetstänkande. Det behövs kollektiva och kostnadseffektiva lösningar som kan tillämpas 
vid flera problem samtidigt, till exempel naturliga lösningar i form av ekosystemtjänster 
(Delegationen för hållbara städer, 2012a).  
 
Vid förtätning i städer finns risk för att det uppstår värmeöar på grund av fasadernas hårda 
ytor. En förhöjd lufttemperatur till följd av växthusgaser är numera vanligt förekommande i 
städer, vilket gör att vegetationen har en större betydelse i dessa områden. Ett flertal 
klimatrelaterade väderförändringar väntas även att öka i Stockholms län, såsom värmeböljor 
och skyfall. Detta ställer krav på dagens planering av grönstruktur som kan motverka 
effekterna av detta i stadsdelarna, det vill säga stadsplanering med hänsyn till olika typer av 
ekosystemtjänster (Colding et. al, 2013). Vid klimatrelaterade frågor i stadsplaneringen kan 
certifieringssystem för stadsdelar användas för att konkretisera arbetet. Detta är ett exempel 
på certifieringssystemens betydelse och användbarhet vid utveckling av nya stadsdelar.  
 
RUFS 2010 är en gemensam utvecklingsplan för Stockholmsregionens långsiktiga utveckling. 
Utvecklingsplanens syfte är att samordna samhällsplaneringen så att stadsplanerare 
tillsammans kan anta de utmaningar som regionen står inför (Regionplanenämnden, 2010). I 
RUFS 2010 beskrivs det att Stockholmsregionen skall sträva mot att bli mer miljömässigt 
hållbar. Exempelvis finns strategin ”säkra värden för framtida behov” som omfattar delar av 
miljömässig hållbarhet. Följande mål inom strategin skall uppnås till år 2030, se tabell 1: 
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Tabell 1. RUFS 2010 mål inom ”säkra värden för framtida behov” (Regionplanenämnden, 
2010). 
Mål 
För natur-, kultur- och rekreationsvärden 
• värdefull natur-, kultur- och rekreations- miljö värnas och vidareutvecklas. 
• Grundvatten, sjöar, vattendrag och kust- vatten har god ekologisk status. 
 
För klimat, energi och transporter 
• Bebyggelsemiljöer och transportsystem är energieffektiva. 
• Regionen påverkar klimatet väsentligt mindre. 
• Betydligt färre invånare är utsatta för störningar som påverkar hälsan negativt. 
• Transporternas risker och negativa effekter på miljön har minskat. 
 
För resurshushållning och försörjningssystem 
• De tekniska systemen för energi, avfall, vatten, avlopp och massor är effektiva, robusta och 
flexibla samtidigt som de har minimal klimatpåverkan och utgår från ett 
kretsloppsperspektiv. 
• Försörjningen av dricksvatten och reserv- vatten är säkrad. 
• Anläggningar för försörjning, varuhantering och mellanlager finns i logistiskt gynnsamma 
lägen. 
 
Flera av målsättningarna kräver att den kommunala stadsplaneringen strävar åt allt mer 
hållbara städer och det måste ske miljömässigt försvarbara val vid planering och byggnation 
av städer (Regionplanenämnden, 2010). Kretsloppslösningar måste tillämpas såsom avfall 
som används till biogas och drivmedel för städers bussar, växthus som drivs av 
överskottsvärme och förser städer med grönsaker (Delegationen för hållbara städer, 2012a). 
För att uppnå RUFS 2010 målsättning är det nödvändigt för stadsplanerare att ta mer hänsyn 
till miljömässiga hållbarhetslösningar. 

3.2.1 Miljökvalitetsmål för Sverige 
Ett av Sveriges miljökvalitetsmål är att nå ”God byggd miljö” (Naturvårdsverket, God 
bebyggd miljö, 2014c). Detta mål har en direkt koppling till stadsplaneringen: ”Städer, 
tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till 
en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att 
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas” 
(Naturvårdsverket, God bebyggd miljö, 2014c). Naturvårdsverket bedömer dessvärre att det 
med dagens styrmedel för beslutande eller planerade, ej är möjligt att nå miljökvalitetsmålet 
till år 2020. Det krävs större insatser på alla nivåer i samhället och även andra styrmedel 
(Naturvårdsverket, Miljömål, 2014b).  
 
Boverket anser att det behövs omfattande förändringar inom stadsplaneringen för att nå 
framsteg inom miljömässig hållbarhet, samt insatser och samverkan mellan en mängd olika 
aktörer i samhället. Det behövs även en ökad miljöhänsyn i beslut rörande infrastruktur och 
var bostadsområdet skall förläggas, hur nya stadsdelar skall utformas och byggas samt kring 
förvaltning och renovering av den redan befintliga bebyggelsen (Boverket, 2014b).  
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3.2.2 Sverige och stadsplanering 
I Sverige väljer alltfler människor att bosätta sig i städer (SCB, 2014). Antalet inflyttade 
förväntas även att öka under de kommande decennierna vilket betyder att utvecklingen och 
samhällsplaneringen av städer blir avgörande faktorer för ett mer hållbart samhälle 
(Regionplanenämnden, 2010). Då inflyttning sker till städer måste behoven av bostäder täckas 
genom att bygga bostadshus och förtäta staden. I Sverige är planläggningen av mark och 
vatten en kommunal angelägenhet. Via Plan- och bygglagen, PBL, har kommunerna 
möjlighet att använda sig av ett antal planinstitut, se figur 2 (Stockholm Stad, 2014).  
 

 
Figur 2. Huvudstegen i en svensk planeringsprocess då ett nytt område skall bebyggas inom 

en kommun. 
Enligt PBL 1:3 skall alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunen. Översiktsplanen är ett strategiskt styrdokument som ger vägledning om mark- 
och vattenområden samt hur bebyggelsen ska bevaras och utvecklas. Samråd ska ske vid 
utarbetning av översiktsplanen. Utöver detta skall översiktsplanen innehålla en beskrivning av 
kommunens miljökonsekvenser (Boverket, 2014a). Enligt PBL Kunskapsbanken kan 
översiktsplanen ur ett miljömässigt perspektiv verka som ett övergripande forum för olika 
infrastruktur- och energialternativ inom kommunen.  
 
Översiktsplanen kan kompletteras med en fördjupad översiktsplan över ett mindre 
utvecklingsområde. Denna plan är mer konkretiserad än översiktsplanen och ändringar kan 
utföras i planen, utan att översiktsplanen behöver göras om. De fördjupade översiktsplanerna 
blir i sin tur underlag till detaljplaner för området (Boverket, 2014a). Ibland kan kommunen 
upprätta en strukturplan över området innan arbetet med fördjupad översiktsplan påbörjas, se 
figur 3. Strukturplanen ger en övergripande bild över utvecklingsområdet och presenterar 
kommunens och byggherrarnas vision för området.  
 

 
Figur 3. Planprocessens strukturplan till byggstart (Strukturplan Täby Galoppfält, 2010). 

 
Detaljplanen innefattar användningen av mark- och vattenområden samt utformningen av 
byggnationen i det aktuella planområdet. Planen reglerar vilken mark som är allmän 

	  
	  
Översiktsplan	  
Strategiskt	  styrdokument	  

Fördjupad	  översiktsplan	  
Strategiskt	  styrdokument	  över	  utvecklingsområdet	  

Detaljplaner	  
Detaljerad	  plan	  för	  utvecklingsområdet	  
Laga	  kraft	  
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platsmark, kvartersmark, vattenområden och anläggningsområden. Detaljplanen är ett 
förklarande dokument som beskriver det aktuella planområdet på detaljnivå och är juridiskt 
bindande (Boverket, 2014a). Då en detaljplan ska upprättas ska det ske samråd med olika 
intressenter, alltifrån länsstyrelsen, berörda kommuner, markägare på utvecklingsområdet till 
medborgare. Samråd för detaljplan inträffar då arbetet med detaljplanen är igång och då den 
börjar bli mer konkretiserad (Boverket, 2014d). Enligt PBL 5:12 är syftet med samråd att 
samla in synpunkter från intressenter för att stärka och förbättra beslutsunderlaget, men även 
för att ge intressenter insyn i detaljplaneförslaget och möjlighet att kunna påverka.  

3.3 BREEAM 
Det brittiska statliga forskningsinstitutet BRE tog fram ett system BREEAM, Building 
Research Establishment Environmental Assesment. BREEAM är en miljöbedömningsmetod 
för nybyggnadskonstruktioner och lanserades år 1990 och är mest spridd i Europa bland 
internationella certifieringssystem (SGBC, SGBC, 2014d). Metoden är uppbyggd på ett 
poängbaserat protokoll med syfte att uppnå optimal miljöprestanda i projektet. BREEAM 
tillämpas i mer än 50 länder och uppdateras ständigt för att kunna användas på alla möjliga 
byggnadstyper och utformningar (BRE, 2014b).  

BREEAM utmärker sig genom att systemet ger möjligheter till en relativt objektiv bedömning 
av byggnaders miljöprestanda. BREEAM omfattar även de viktigaste faserna i en byggnads 
livscykel och en assessor, projektledare för BREEAM, kan därför verifiera vissa delar i 
BREEAM mot en utförd LCA eller tvärtom (BRE, 2014e).  
 

Följande målsättningar och grundläggande principer skall tillgodoses i BREEAM:  
1. Kvaliteten ska säkras genom en holistisk och balanserad mätning av hållbarhetseffekter. 
2. Kvantifierbara mått skall användas för att bestämma hållbarhet. 
3. Ett flexibelt synsätt skall tillämpas och specifikationer och konstruktionslösningar i 

föreskriftsform skall undvikas.  
4. Utifrån vetenskap och praktik kvantifiera och kalibrera en kostnadseffektiv 

prestandastandard för att definiera hållbarhet. 
5. Eftersträva ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. 
6. Tillhandahålla ett gemensamt bedömningsramverk för intilliggande miljö, exempelvis i form 

av lagstiftning, klimatmål och krav.   
7. Integrera byggfackmännen i utvecklings- och driftsprocesserna för bättre samverkan. 
8. Säkerställa varumärkets självständighet, trovärdighet och konsekvens genom certifiering. 
9. I största mån använda befintliga verktyg, metoder och standarder inom branschen för att 

stödja metodik- och teknikutveckling, tillvarata befintlig kompetens och förståelse samt 
minimera kostnader. 

10. Genom dialog med inblandade aktörer utforma det pågående projektet enligt 
grundprinciperna, men även ta hänsyn till politik, lagstiftning och marknadsförutsättningar.  
(BRE, 2012d) 

Idag bedrivs BRE som en stiftelse som ägs av olika branschaktörer och sedan år 2008 finns 
även BREEAM Communities, certifiering av stadsdelar (BRE, 2014a). Det som är 
karakteristiskt för alla BREEAM-processer är att det inkluderar en oberoende 
tredjepartgranskning (BRE, 2012d). 

3.4 BREEAM Communities 
BREEAM Communities är fortfarande en ny samhällsplaneringsmetod och företaget 
Diligentia, som markägare, var först ut i Norden och drivande för att BC-certifiera stadsdelen 
Masthusen i Malmö (SGBC, 2014b). Andra exempel på fall där det pågår BC-certifiering är i 
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stadsdelen Skien Brygge, beläget i Skien i Norge. I denna stadsdel är det Rom eiendom och 
Grenlandhavn, båda fastighetsägare, tillsammans med kommunen och konsultföretaget COWI 
som driver certifieringen. COWI är assessor i projektet och ansvarar för alla discipliner för 
utvecklingen av området, exempelvis miljömässiga hållbarhetsaspekter såsom energilösning, 
förorenad mark, naturområden (COWI, 2014).  
 
BREEAM Communities grundas på BREEAM och är också en internationell metod. 
Skillnaden dem emellan är att BREEAM Communities omfattar ett helt bebyggelseområde. 
Genom att manualen tar upp frågor knutna till hållbar utveckling påverkas hållbarhetsarbetet i 
de första skedena i en planprocess (BRE, 2012d). 

BREEAM Communities innefattar de tidigare nämnda tre dimensionerna av hållbarhet och 
manualen lyfter olika hållbarhetsaspekter tillhörande dessa. Metodologin som är styrande för 
denna process är densamma som övriga BREEAM-system använder, men det som 
karakteriserar BREEAM Communities är dess funktion som ett processverktyg. Det syftar till 
att stimulera utvecklingen av hållbara stadsdelar genom att ge underlag till samhällsplanerare 
och exploatörer för att tidigt och systematiskt bedöma hållbarheten i projektet (BRE, 2012d). 
Genom manualen konkretiseras hållbar utveckling till olika aspekter som kan planeras in i 
planprocessen då en ny stadsdel ska byggas.  

3.4.1 BREEAM Communities innehåll och arbetssätt 
BREEAM Communities fokuserar på fem stycken kategorier som var för sig innehåller ett 
antal aspekter. Tillsammans innehåller kategorierna 40 stycken aspekter som är knutna till 
hållbarhetens alla dimensioner. Meningen med denna kategoriindelning är att skapa klarhet i 
vad avsikten är gällande de olika aspekterna. Det finns också en tilläggskategori, innovation, 
som är den sjätte och sista kategorin. Innovationskategorin har tagits fram för att ge 
möjligheter och utrymme till att hitta lösningar och idéer som annars inte uppmärksammas i 
BC-certifieringen (BRE, 2012d). Här nedan presenteras kategorierna, baserat på BREEAM 
Communities manualen: 
 

1. Delaktighet (GO) 
Tar upp samhällets medverkan vid beslut som rör projektering, utförande, drift och långsiktig 
förvaltning av utvecklingsområdet.  
 
2. Socialt och ekonomiskt välbefinnande (SE) 
Tar upp samhälls- och ekonomifaktorer som påverkar hälsa och välbefinnande, till exempel 
tillgänglig och inkluderande utformning, sammanhållning, fullgjorda bostäder och tillgång till 
arbetsmarknaden.  
 
3. Resurser och energi (RE) 
Tar upp hållbar användning av naturtillgångar och minskning av koldioxidutsläpp. 
 
4. Markanvändning och ekologi (LE) 
Tar upp hållbar markanvändning och ekologiska förbättringar. 
 
5. Transporter och resande (TM) 
Tar upp utformning och tillhandahållande av infrastruktur för transporter och resande, med 
syfte att främja användningen av hållbara transportsätt.  
 
6. Innovation (Inn) 
 Erkänner och främjar tillämpningen av innovativa lösningar inom den totala bedömningen, när 
dessa kan väntas ge sociala eller ekonomiska fördelar på ett sätt som inte beaktas på andra sätt i 
systemet (BRE, 2012d).  
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Beroende på hur många valfria, poänggivande aspekter inom kategorierna som beaktas i 
stadsdelsprojektet kan projektet erhålla en summa poäng. Poängsättningen i BREEAM 
Communities består av följande nivåer, se tabell 2 (BRE, 2012d).  
 
Tabell 2. Betygsgränsvärden  
Betygsnivåer % poäng 
Outstanding ≥ 85 
Excellent ≥ 70 
Very good ≥ 55 
Good ≥ 45 
Pass ≥ 30 
Unclassified < 30 
 
Enligt BRE är valet av certifieringsområdets lokalisering och beslut som tas under plan- och 
projekteringsskedena avgörande faktorer för hur pass hållbart projektet kommer att bli. Därför 
bör området och dess förutsättningar analyseras innan projektet påbörjas för bästa resultat. En 
slutcertifiering då stadsdelen står klar ingår ej i BREEAM Communities. Det kan dock tänkas 
tillkomma en ny variant av BREEAM som kan certifiera områdens prestanda under bruks- 
och renoveringsskeendena (BRE, 2012d). 

3.4.2 BREEAM Communities och svensk planeringsprocess 
Den svenska planprocessen är uppdelad i olika faser där planeringen först i detaljplanen blir 
juridiskt bindande. BREEAM Communities är ett verktyg som används främst i faserna före 
detaljplanen. Manualen är uppbyggd på tre steg, vilka generellt överlappar varandra och varje 
steg utvecklas vidare från grunden av tidigare steg (BRE, 2012d). I denna rapport undersöks 
steg 1 – Fastställande av principer, som är det allra första fasen av certifieringsprocessen och 
som steg 2 och 3 sedan grundas på. Steg 1 innehåller följande aspekter, se tabell 3: 
 
Tabell 3. Steg 1 och tillhörande aspekter (BRE, 2012d). 
Steg 1 - Fastställande av principer 
Delaktighet 
GO 01: Dialogplan 
Socialt och ekonomiskt välbefinnande 
SE 01: Ekonomisk påverkan 
SE 02: Befolkningsanalys 
SE 03: Översvämningsriskbedömning 
SE 04: Ljudnivå 
Resurser och energi 
RE 01: Energistrategi 
RE 02: Befintlig bebyggelse och infrastruktur 
RE 03: Vattenstrategi 
Markanvändning och ekologi 
LE 01: ekologistrategi  
LE 02: Markanvändning 
Transporter och resande 
TM 01: Rese- och transportstudie 
 
Rapporten undersöker, med stöd av tidigare relevant teori för området, RE 01, LE 01 och GO 
01. Samverkan mellan olika aktörer och tydliggörande av svårtolkade hållbarhetsaspekter 
måste tas upp för diskussion för att stadsplaneringen ska kunna gynna hållbar stadsutveckling. 
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De klimatproblem som vi i framtiden kommer ställas inför kräver också att stadsplaneringen 
tar hänsyn till miljömässiga hållbarhetsaspekter och på grund av detta undersöks också RE 01 
och LE 01. För att kunna besvara rapportens frågeställningar är dessa tre aspekter högst 
relevanta att undersöka.  
 
Nedan förklaras BREEAM Communities tre steg för bedömning av hållbarhet, se även figur 4 
(BRE,	  2012d): 
 
1. Steg 1: Fastställande av principer för utveckling i området: 

Exploatören skall visa utvecklingspotentialen i området samt vilka typer av utveckling som 
skall ske. Strategiska planer för kommande bebyggelse, som normalt ingår i kommunens 
planeringsunderlag, skall utformas. Därefter följer en utvärdering av BREEAM om 
huruvida projekteringsgruppen har förstått möjligheterna till förbättrad hållbarhet som är 
viktig att utföra för området i sin helhet.  

2. Steg 2: Fastställande av utvecklingsområdets layout: 
Detaljplaner framtas och utformas för utvecklingsområdet.  

3. Steg 3: Utformning av detaljerna: 
Steg 3 är det mest detaljerade steget och kan tillsammans med vissa delar i steg 2 utgöra 
den svenska detaljplanen. Steg 3 innebär alltså en ytterligare, ännu grundligare 
detaljplanering av utvecklingsområdet, som inkluderar exempelvis certifiering för enskilda 
byggnader, hållbara avloppslösningar och specificering av transportanordningar. 

 

 
Figur 4. Steg i BREEAM Communities-processen (BRE, 2012d). 
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Steg 1 - fastställande av principer, i BREEAM Communities genomförs i den engelska 
planeringsfasen masterplan, som är en plan över området i stora drag samt hur den fortsatta 
planeringen skall gå till för området. Masterplan infaller alltså innan detaljplanen och kan i 
princip översättas till den svenska planeringsfasen fördjupad översiktsplan. Detta innebär att 
BC fungerar som stöd för de strategier som utarbetas och fastställs i fördjupad översiktsplan. 
 
Då en stadsdel ska certifieras enligt BC ska en projektgrupp med de inblandade professionella 
aktörerna bildas. Denna projektgrupp kan bestå av myndigheter eller andra aktörer, såsom 
byggherrar eller konsulter. I steg 1 bestämmer projektgruppen, som ska arbeta med BC och 
utveckla planerna för stadsdelen, vilken nivå projektet ska sträva mot och vilken poäng som 
ska uppfyllas i certifieringen. Aspekterna i steg 1, 2 och 3 beaktas sedan utifrån denna 
nivåsättning.   
 
Ett tillfälligt certifikat ges i steg 1, som bekräftar att den önskade nivån på stadsdelsprojektet 
är möjlig att nå och att strategierna i BC steg 1 har uppnått de krav som ställs. Det tillfälliga 
certifikatet möjliggör att steg 1 kan revideras eller kompletteras under processens gång (BRE, 
2012d). Detta kan jämföras med den svenska planprocessens fördjupad översiktsplan, som 
också kan revideras under planprocessen, eftersom den inte är juridiskt bindande (Boverket, 
2014a). Det slutgiltiga certifikatet utfärdas då steg två och tre är färdigställda (BRE, 2012d).  

BRE har identifierat hur arbetet i planprocessen förändras genom att tillämpa BREEAM 
Communities. I en BREEAM Communties-process är arbetet mer krävande i de första stegen, 
vilket kan reducera förseningar, överklaganden och omstrukturering i senare skeden i 
processen. Förhoppningsvis kan arbetssättet generera att processen kan gå fortare med hjälp 
av metoden (BRE, 2014f). I figur 5 visas en vanlig planprocess till höger och en BC-process 
till vänster: 

 

 
Figur 5. Hur planprocessen ändras genom BREEAM Communities (BRE, 2014f). 

 
Genom tillämpa metoden BREEAM Communities i de första faserna i dagens praxis, 
underlättas planprocessen mot en mer hållbar stadsdel (BRE, 2014c). BREEAM Communities 
är ett frivilligt styrmedel som får olika aktörer att arbeta med frågor som de traditionellt sett 



	  
14	  

inte gör. Certifieringssystemet undantar dock ej byggherrar eller andra aktörer från olika typer 
av kommunala krav (Karlsson & Sillén, HCS, 2013). Om BC tillämpas i ett tidigt 
planeringsskede kan stadsplanerarna lättare arbeta systematiskt med hållbarhetsaspekterna 
och det kan enklare bedömas vilka aspekter som är nödvändiga för stadsdelen och som ska 
planeras in i planerna för utvecklingsområdet.  
 
Samhällsplanering är redan i sig en process som kännetecknas av planer med ökande grad av 
detaljering, revidering av dessa samt dialog med olika intressenter. De olika stegen i 
BREEAM Communities har som syfte att underlätta för projektledarna att sammankoppla 
dagens praxis i samhällsplaneringen med hållbarhetsbedömningen av utvecklingsområdet 
(BRE, 2012d). 

3.5 Hållbarhetscertifiering av Stadsdelar, HCS 
Stadsdelscertifiering har de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet i Sverige. Projektet 
Hållbarhetscertifiering av Stadsdelar (HCS) initierades under våren 2010 på initiativ av WSP, 
IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholms Stad. HCS-projektet skapades för att anpassa 
och utvärdera BREEAM Communities samt för att skapa en dialog kring 
hållbarhetscertifiering av stadsdelar, så att det lättare kan tillämpas av samhällsplanerare i 
Sverige (SGBC, 2014b). I HCS finns en projekt- och referensgrupp som består av ett stort 
antal aktörer alltifrån statliga verk, organisationer, departement, kommuner, energibolag, 
forskare, arkitekter, konsulter, byggherrar och fastighetsägare (Karlsson & Sillén, HCS, 
2013). Denna grupp medverkar i HCS genom synpunkter på manualen och genom att utföra 
betatester på utvecklingsområden. Runt om i Sverige har 22 stycken betatester utförts, eller 
utförs i skrivande stund, för att kunna möjliggöra anpassningen och även utvärdera BREEAM 
Communities (Nilsson, 2014).  
 
Sweden Green Building Council (SGBC) tillhandahåller miljöcertifieringar för byggnader och 
är numera ansvariga för HCS-projektet. SGBC agerar mottagare för de resultat som 
betatestprojekten genererar och beaktar synpunkterna från dessa i deras arbete för en 
svenskanpassad manual (Karlsson, o.a., 2011). Projektets vision lyder: ”Vi har en gemensam 
arbetsprocess som engagerar och leder till hållbar stadsutveckling” (SGBC, 2014e).  
 
Som ett led i HCS arbete togs en lista med motiv fram för att hållbarhetscertifiera stadsdelar. 
Incitamenten till att hållbarhetscertifiera stadsdelar är följande: 
 

- Gemensamt ramverk à ökad samverkan, dialog och bättre samsyn 
- Förenkla kommunikationen, ökad tydlighet om hållbar stadsutveckling 
- Objektivitet och trovärdigt - Tredjeparts granskning 
- Marknadsföringsvärde 
- Ökat inflytande för olika aktörer och medborgare 
- Mer medvetna val tidigare i processen 
- Ekonomiska fördelar - kostnadsbesparingar  
- Ökad kunskapsuppbyggnad 
- Gynna seriösa aktörer på marknaden 
- Driva på utvecklingen inom hållbar stadsutveckling 

(Karlsson & Sillén, HCS, 2013) 

Vid en betatestning hålls ett möte, en heldags workshop, med alla inblandade aktörer för 
utvecklingsområdet. Där ryms en så kallad ”Pre assesment” som är en förbedömning av vad 
området skulle kunna uppfylla för hållbarhetsnivå vid en certifiering och även en diskussion 
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kring BC-processen. Detta möte har en central roll i en betastest och syftar till att värdera 
hållbarhet samt anger en tydlig målbild som är gemensam och därmed gynnar samverkan. Vid 
en Pre assesment undersöks alla 40 aspekter i BREEAM Communities väldigt översiktligt. 
Betatesten är till för att testa BC i planeringen av stadsdelen och om den nya metoden 
påverkar planeringen till mer hållbara stadsdelar, men är inte en del av certifieringen. 
Workshopen sammanställs efter given rapportmall och skickas sedan till SGBC som vidare 
undersöker och analyserar resultaten av betatesten (Wånggren, Karlsson, & Nilsson, 2014).    
 
Rapportmall för betatest: 
 

- Projektbeskrivning: projektgrupp, syfte med projekt och beskrivning av utvecklingsområdet. 
- Sammanfattning av betatest; vad har betatest-projektet givit? 
- Utfärdat betyg för stadsdelen (valfritt). 
- Workshop; anteckningar från dagen med Pre assessment.  
- Workshop; anteckningar avslutande diskussion och analyser av BREEAM Communities  

(Wånggren, Karlsson, & Nilsson, 2014). 

3.5.1 GO 01 Dialogplan 
I BREEAM Communities krävs en dialogplan, GO 01, som begynnelsesteg inom metodens 
steg 1. GO 01 är en aspekt inom steg 1, men följer genom hela BC-processen. Dialogplanen 
ska utvecklas av projektgruppen och ska ta hänsyn till projektets omfattning, visioner och 
målsättningar. Dialogplanen har som syfte att säkerställa att hänsyn tas till samhällets behov, 
idéer och kunskap. Detta för att förbättra kvaliteten av och acceptansen för utvecklingen av 
området genom hela projekterings- och byggprocessen (BRE, 2012d). Följande aspekter i steg 
1 kräver dialog enligt GO 01, se tabell 4: 
 
Tabell 4. De aspekter i steg 1 som kräver dialog (BRE, 2012d).  
Aspekter 
GO 01 Dialogplan 
SE 02 Befolkningsanalys 
SE 03 Översvämningsriskbedömning 
RE 02 Befintlig bebyggelse och infrastruktur 
LE 01 Ekologistrategi 
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GO 01 Dialogplan innehåller följande moment, se tabell 5: 
 
Tabell 5. Obligatoriska och poänggivande aspekter i GO 01: Dialogplan (BRE, 2012d) 
Antal 
poäng 

Obligatoriska moment Valfria moment 
(poänggivande) 

 
1 

Personer och lämpliga intressenter har utsetts 
för dialog. En dialogplan har antagits och den 
lokala myndigheten har konsulterats om 
planen. För att involvera samhället och 
intressenterna vid viktiga beslut bör dialog 
ske tidigt under processen. Det kan ske under 
planansökan (pre-application stage of the 
planning system). Planen ska innehålla 
tidtabeller och dialogmetoder och ange 
följande: 
- vid vilka tidpunkter samhället och andra 
intressenter lämnat värdefulla bidrag 
- hur de kommer att hållas informerade om 
projektets utveckling  
- hur och när koppling kommer ske om hur 
hänsyn tas till resultaten av dialogen 
- en namngiven person som är ansvarig för att 
genomföra dialogaktiviteter och föra fram 
resultaten till projektgruppen, inklusive 
kontaktuppgifter 
- hur man går till väga för att nå minoriteter 
och andra svåråtkomliga folkgrupper (t.ex. 
äldre, ungdomar, funktionsnedsatta, de som 
har begränsad tid att delta) 
Minimiinnehållet för dialogen har uppfyllts 
(se förtydligande av bedömningskriterier 
CN2) 
 

1 Poäng kan erhållas i 
GO 01 om; 
En dialogmetod ska 
användas för att inhämta 
samhällets synpunkter på 
specifika 
utformningsaspekter (se 
förtydligande av 
bedömningskriterium 
CN3 för att utföra denna) 
 

 
Bedömningsförtydligande om hur varje moment skall genomföras står i BREEAM 
Communities- manualen. Dokumentationen skall bestå av ett exemplar av dialogplanen och 
för att få poäng i GO 01 skall det framgå vilka dialogmetoder som används (BRE, 2012d).  
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3.6 Ekosystemtjänster i stadsplaneringen 
Då certifieringssystem, eller exempelvis kommunala miljömål, ställer krav på miljömässig 
hållbarhet kan ibland den enklaste lösningen bestå av naturliga lösningar i form av 
ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är ett sätt att förstå beroendet av området utanför och 
inom certifieringsområdet. De tillför människor och djur funktioner och nyttor genom 
naturens olika ekosystem och organismer (Naturvårdsverket, 2014a). Bland synliga positiva 
effekter från ekosystem ryms exempelvis bättre hälsa, begränsad klimatpåverkan, 
miljömedvetenhet vilket leder till attraktivitet, ekonomiska vinster. Ekosystemtjänster kan 
delas in i fyra huvudkategorier; försörjande, reglerande, kulturella och stödjande tjänster 
(Colding et. al, 2013). 
 
På senare år har ekosystemtjänster fått ta större plats i samhällsplaneringen och i framtiden 
kommer det att ställas nya krav på stadsutvecklingen för att värna om naturens resurser.  
Att inkludera ekosystemtjänster i stadsutvecklingen kan generera många fördelar (Colding et. 
al, 2013). Därför är det viktigt att certifieringssystem för stadsdelar tar upp dessa på ett 
lämpligt sätt så att olika stadsplanerare från olika aktörer kan samarbeta för att integrera dessa 
i stadsdelsmiljön. Exempel på vad ekosystemtjänster och natur kan ge för samhällsvinster 
syns i figur 6: 
 

 
Figur 6. Stadsnaturens samhällsvinster (U&WE, 2014). 

 
Stockholms läns ekosystem har möjligheten att lagra 40 % av koldioxidutsläppen från 
trafiksektorn, samt 17 % av de totala koldioxidutsläppen i länet (Jansson & Nhorstedt, 2001). 
Vid förtätning av Stockholm är det desto viktigare att tillföra olika lösningar för att bevara 
naturen och på så sätt upprätthålla en god luftkvalitet i staden.  
 
Ökad nederbörd eller värmeböljor kan exempelvis hanteras genom öppen dagvattenhantering, 
gröna tak och fasader samt integrerad blågrön struktur i stadsdelar. Det gynnar också naturens 
organismer och bidrar till att de skall kunna växa, även i en tätbebyggd stadsmiljö.  
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3.6.1 LE 01 Ekologistrategi  
Utifrån tidigare teori har det understrukits hur viktig miljömässig hållbar stadsplanering är för 
att kunna möta framtidens miljö- och klimatutmaningar. 
 
Ekologistrategin i BREEAM Communities syftar till att bevara och skydda de befintliga 
naturvärdena eller kunna förbättra den biologiska mångfalden i stadsdelen (BRE, 2012d). 
Moment för att uppfylla aspekt LE 01 syns i tabell 6: 
  
Tabell 6. Obligatoriska och poänggivande aspekter i steg 1, LE 01 Ekologistrategi (BRE, 
2012d). 
Antal 
poäng 

Obligatoriska moment Valfria moment 
(poänggivande) 

1 - Dialogprocess med hänsyn till lokal kunskap 
gällande ekologiska frågor 
- Ekologistrategi för bygg- och bruksskedena 
skall utarbetas av kvalificerad ekolog. Syftet är 
att förhindra ekologiska skador inom och utom 
området 
- Förebyggande plan för hur ekologiska skador 
undviks samt förslag på förebyggande åtgärder 
så nettoförluster av ekologiskt värde ej 
inträffar 
- En kvalificerad ekolog skall bekräfta att 
masterplanen överensstämmer med den 
utarbetade ekologistrategin samt bekräfta att 
det ej sker en ekologisk nettoförlust i området 
- Exploatören skall bekräfta att alla ekologiska 
inslag av betydelse kommer att bevaras och 
skyddas under projektets gång 

1p: Utöver ekologistrategin 
har det arbetats fram en plan 
för att säkerställa en 
nettoökning av den 
biologiska mångfalden. Ett 
bekräftande av kvalificerad 
ekolog som medger att 
ekologistrategin är rätt 
utformad för 
utvecklingsområdets 
masterplan och att en 
nettoökning av biologisk 
mångfald kommer att ske. 

 
Dokumentationen för LE 01 skall bestå av en miljöbedömning, dialogplanen, 
ekologistrategirapport, kompensationsplan samt utlåtande från ekologexperten (BRE, 2012d).  
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3.7 Energi i stadsplaneringen 
Som ett led i utvecklingen av allt mer miljömässigt hållbara städer får energifrågan en central 
del i arbetet. Energianvändningen inom bostads och servicesektorn står för 40 % av 
koldioxidutsläppen av Sveriges totala slutliga energianvändning. Därför är det viktigt att 
bygga nya stadsdelar med miljömässigt hållbarhetstänk för att kunna uppnå målen att 
reducera energianvändningen och utsläppen av växthusgaser (Energimyndigheten, 2014).  

3.7.1 RE 01 Energistrategi  
Energistrategins syfte är att ge underlag för hur nya stadsdelar ska planeras för att minimera 
energibehovet, konsumtionen av energi samt klimatpåverkan (BRE, 2012d). Moment i aspekt 
RE 01 syns i tabell 7: 
 
Tabell 7. Obligatoriska och poänggivande aspekter i steg 1, RE 01 Energistrategi (BRE, 
2012d) 
Antal 
poäng 

Obligatoriska moment Valfria moment (poänggivande) 

1-11 Kategorin skall 
innehålla en skriftlig 
energistrategi för 
utvecklingsområdet 
utarbetad av en 
energispecialist.  

Om exploatören insätter åtgärder för minskning 
av CO2-utsläppen, utöver de som 
sammanhänger med det grundläggande 
energibehovet, ges följande poäng: 
1p: 10% minskade CO2-utsläpp 
2p: 20% minskade CO2-utsläpp 
3p: 30% minskade CO2-utsläpp 
4p: 40% minskade CO2-utsläpp 
5p: 50% minskade CO2-utsläpp 
6p: 60% minskade CO2-utsläpp 
7p: 70% minskade CO2-utsläpp 
8p: 80% minskade CO2-utsläpp 
9p: 90% minskade CO2-utsläpp 
10p: Koldioxidneutralt 
11p: Koldioxidnegativt 

 
Dokumentationen skall bestå av en anbudsspecifikation eller avtal för den fristående 
energispecialisten och en rapport om utvecklingsområdets energistrategi. För att få poäng ska 
bevisningen även innehålla beräkningar som visar minskningen av koldioxidutsläpp i 
stadsdelen (BRE, 2012d). 
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4. Översiktsplaneringen av Täby Galoppfält 
I översiktsplanen för Täby kommun tydliggörs Täby Galoppfält som ett större 
förändringsområde med blandad bebyggelse (Täby Kommun, 2009a). När den nuvarande 
galoppverksamheten avlägsnas kommer området att lämpa sig för byggnation av en ny 
stadsdel. Täby galoppfält har verkat som betatest i HCS-projektet för hållbara städer (SGBC, 
2014b).  

Täby Galoppfält omfattar 70 hektar mark och är beläget centralt inom Täby kommun, se figur 
7 (Strukturplan Täby Galoppfält, 2010). För att uppnå en region med flera stadskärnor enligt 
RUFS 2010 är stadsdelen viktig för Täby centrums och Arninges framtida utveckling. Genom 
att koncentrera bostäder och verksamheter till förorterna kring Stockholms innerstad främjas 
en flerkärnig region (StockholmslänsLandsting, 2014). Det skapas dessutom goda 
förutsättningar för långsiktig befolkningsutveckling i Stockholmsregionen (SGBC, 
Hållplatsen, 2014a).  

 

Figur 7. Flygfoto över utvecklingsområdet Täby galoppfält (Strukturplan Täby Galoppfält, 
2010). 

Täby galoppfält beskriver i sin strukturplan att grönytor ska integreras mellan bebyggelsen 
och att det kommer anläggas många nya trevliga parkområden. Dessa grönytor är även tänkta 
att sammanlänkas med övrig natur i Täby kommun. Parkerna och grönytorna gynnar 
rekreation och biologisk mångfald, men fungerar även som ekosystemtjänster för 
dagvattenhantering och föroreningshantering. I hjärtat av stadsdelen kommer en stadspark att 
anläggas, vilken ska fungera som en urban mötesplats för hela Täby kommun, se figur 8 
(Strukturplan Täby Galoppfält, 2010).	   
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Figur 8. Hur grönstrukturen kommer att sammankopplas med övrig grönstruktur i centrala 

Täby (Strukturplan Täby Galoppfält, 2010). 
 
Genom att Täby galoppfält bebyggs bryts en befintlig barriär och skapar nya förbindelser 
mellan olika delar i Täby. Galoppfältsområdet har obetydlig eller ingen koppling till 
kommunens omkringliggande områden i form av vägnät, gång- och cykelvägnät och 
grönstruktur, trots att det är beläget centralt inom kommunen. Det avgränsas av stora vägar 
som E18/Norrtäljevägen och Bergtorpsvägen, men även av Roslagsbanan (Strukturplan Täby 
Galoppfält, 2010).  
 
Stadsdelen kommer att byggas med hög exploatering då det är resurseffektivt samt gör att 
olika delar i området blir lättåtkomliga (Strukturplan Täby Galoppfält, 2010). I Täby 
kommuns översiktsplan är ambitionen att Galoppfältet ska innehålla 4000 bostäder och ett 
stort antal arbetsplatser (Täby kommun, 2009b). Det har genom senare utförda 
undersökningar visats resultat på att det är möjligt att bygga 6000 bostäder och 10000 
arbetsplatser i området (Strukturplan Täby Galoppfält, 2010).  
 
Blandningen av bostäder, arbetsplatser och service ger möjligheter till möten och upplevelser. 
Dessutom ska stadsdelen genom variation i bebyggelse och arkitektur locka besökare till 
området. Området ska präglas av tillgänglighet och stadsdelen kommer att ha en välplanerad 
kollektivtrafik samt cykel- och gångstråk, för att minska behoven att använda bil 
(Strukturplan Täby Galoppfält, 2010). Roslagsbanan kommer att utgöra en viktig 
kollektivtrafikförbindelse mellan Täby galoppfält och Stockholm samt andra delar inom Täby 
kommun. Hur stadsdelens struktur är planerad visas i figur 9: 
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Figur 9. Bild över utvecklingsområdet på Täby Galoppfält (Strukturplan Täby Galoppfält, 

2010). 
 

Täby kommun är samordnare av betatestprojektet, trots att större delen av marken ägs av 
privata byggherrar. JM AB och Skanska Nya Hem AB äger tillsammans 75 % av marken 
inom området. Vidare äger Täby kommun 18 % och Viggbyholms Gård Fastighets AB 7 %. 
Täby Galoppfält kommer att byggas ut i etapper, vilket innebär att området kommer omfattas 
i flera detaljplaner. I nuläget utvecklas en fördjupad översiktsplan för utvecklingsområdet. 
Både strukturplanen och den fördjupade översiktsplanen kommer ligga till grund för 
kommande detaljplaner. Byggstart kommer att ske tidigast år 2015 och stadsdelen beräknas 
vara klar år 2030 (Strukturplan Täby Galoppfält, 2010).  
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5. Empiri – Intervjuer  
Detta kapitel innehåller resultaten från intervjuerna. Innehållet från intervjuerna har 
sammanfattats på ett sätt som gör det möjligt att föra en vidare diskussion samt slutsatser i 
rapporten. Vidare presenteras respondenternas bakgrund, varför de har varit relevanta för 
intervjustudien och kopplingarna till rapportens ämne, se tabell 8.  

5.1 Respondenternas bakgrund 
 
Tabell 8. Respondenter i intervjustudien. 
Täby kommun 
Täby kommun har varit med i utvecklingen av HCS genom att medverka genom betatesten 
Täby galoppfält. Deras synpunkter och resultat av betatesten är av intresse för arbetets 
frågeställningar. Vid Täby kommun intervjuades tre personer vilka arbetar med miljö, 
samhällsplanering och hållbarhet inom Täby. 
Sören Edfjäll – Miljöplanerare  

 

Arbetar övergripande med miljöplanering på 
Täby kommun och på 
stadsbyggnadskontoret. 

Sigrid Walve – Hållbarhetsstrateg och 
miljöplanerare  

 

Sigrid har lång erfarenhet av 
hållbarhetsarbete i Täby kommun där hon 
under en längre tid arbetat med 
hållbarhetsmål och miljöplanering av 
stadsdelar. Sigrid är vidare utbildad i 
BREEAM Communities. Hon arbetade aktivt 
för att få utföra en betatest inom Täby och 
har varit med och utfört betatesten av Täby 
galoppfält. 
  

Emma Östlund – Miljöplanerare 

 

Arbetar med miljö och hållbarhetsfrågor i 
Täbys stadsbyggnadsprojekt. Arbetar även 
strategiskt med klimat- och energifrågor på 
stadsbyggnadskontoret. Vidare arbetar Emma 
med hållbarhetsfrågor inom Täby galoppfält 
och i betatestprojektet. 
 

Sweden Green Building Council, SGBC 
SGBC verkar för miljövänligt byggande och för utvecklandet av miljö- och 
hållbarhetsarbetet i byggbranschen. SGBC är drivande i att BREEAM Communities 
implementeras i svensk stadsplanering genom att utveckla en svensk variant, HCS. De som 
arbetar på SGBC har mycket erfarenhet och kunskap om hur HCS-processen fungerar och 
därför är dessa intervjuer bra stöd till rapportens slutsatser. 
Ann-Kristin Karlsson – Chef för hållbar 
stadsutveckling 

Ann-Kristin har arbetat med hållbar 
stadsutveckling och hållbarhetsfrågor på 
WSP som är ett av de företag som initierade 
projektet HCS. Hon har under 4 års tid 
arbetat med projektet. När SGBC tog över 
huvudmannaskapet för projektet började hon 
arbeta i projektet som inhyrd konsult via 
WSP. Sedan år 2014 arbetar hon som chef 
för hållbar stadsutveckling på SGBC.   
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Anna Granath – Utbildnings- och 
utvecklingshandläggare 

 

Anna arbetar som utbildnings och 
utvecklingshandläggare på SGBC sedan år 
2014 och är inblandad i projektet HCS. Hon 
har sedan tidigare 2 års erfarenhet av 
hållbarhetsfrågor, BREEAM Communities 
och hållbarhetscertifiering i sitt förra arbete 
på Diligentia. 

COWI 
COWI verkar för hållbart samhällsbyggande och tar i sina projekt hänsyn till helheten för att 
kunna verka för miljömässigt riktiga lösningar. COWI är medlemmar i SGBC och arbetar 
med BREEAM Communities i Norge, Skien Brygge. COWIs erfarenheter av BREEAM 
Communities är av intresse för rapportens frågeställningar.  
Louise Wall – Miljö 

 

Louise har flera års erfarenhet av miljöarbete 
på COWI och är assessor i BREEAM 
Communities-projekten i Skien Brygge och 
Hamang i Norge. Hon arbetar även med 
certifiering av befintliga och nyproducerade 
byggnader.  
 

Anne Kristine Amble 

 

Anne Kristine arbetar tillsammans med 
Louise i projektet Skien Brygge. Hon har 
delat med sig av sina erfarenheter gällande 
energi i denna rapport.  

5.2 Intervjustudie om BREEAM Communities 
Täby kommun har utfört betatesten på galoppfältet enligt BREEAM Communties och 
strukturplanen över utvecklingområdet är färdigställd. Inga beslut har ännu tagits om 
stadsdelen ska certifieras enligt BREEAM Communities eller om en vanlig planprocess 
kommer att utföras. Stadsplanerarna på Täby kommun jobbar i en projektgrupp med 
representanter från många andra aktörer såsom markägare, både inom och utanför 
kommunens organisation. COWI är inte delaktiga i projektet på Täby galoppfält, men har 
erfarenheter från BREEAM Communities i andra projekt. Deras erfarenheter utgör relevant 
underlag för att kunna besvara rapportens frågeställningar. SGBC agerar mottagare för 
resultaten från betatesterna, däribland Täby galoppfält, samt har erfarenheter från många fall 
med BREEAM Communities.   

5.2.1 BREEAM Communities – vad som skiljer från en vanlig planprocess 
De stora skillnaderna som har identifierats i betatesten av Täby galoppfält är att det krävs mer 
dokumentation, eftersom delar i BREEAM Communities skall verifieras. Detta behöver dock 
inte betyda att en BREEAM Communities-process tar längre tid än en vanlig planprocess 
(Edfjäll, Täby kommun, 2014). Genom BREEAM Communities blir det även ett större fokus 
på medborgardialog i samhällsplaneringen och vissa åtaganden och beslut kommer i ett 
tidigare skede i processen än vid en vanlig planprocess. Vidare möts planarbetets aktörer i ett 
tidigare skede i processen, där en gemensam målsättning för stadsutvecklingsprojektet 
diskuteras fram (Wall, COWI, 2014).  
 
Både arbetet med hållbarhetsfrågorna och planarbetet i planeringsprocessen blir tydligare och 
mer strukturerat, eftersom planeringen genomförs via en checklista. Sigrid på Täby kommun 
förtydligar; att det i en vanlig planprocess är lätt att glömma eller bortprioritera olika frågor, 
som exempelvis samhällsekonomi eller mikroklimat, men att sådana aspekter lyfts i 
BREEAM Communites. Metoden lyfter detta genom att påminna stadsplaneraren om viktiga 
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hållbarhetsaspekter, vilket är en fördel när ambitionen är att planera för ett mer hållbart 
samhälle. Planprocessen underlättas också av att BREEAM Communities är indelat i olika 
steg, eftersom planprojektet blir mer överskådligt. Genom arbete enligt BREEAM 
Communities ändras ordningen på vissa delar mot för i en vanlig planprocess (Walve, Täby 
kommun, 2014).  
 
BREEAM Communities främjar hållbarhetsarbete för stadsplanerare genom att innefatta 
viktiga aspekter i ett tidigt skede i processen, men också genom certifieringen i sig. Louise på 
COWI menar att stadsplanerare genom certifieringen ”arbetar för en medalj”, vilket kan lyfta 
nivån ännu högre gällande hållbarhetsfrågor. Louise tycker också att det syns att kvalitén på 
stadsplaneringen blir förbättrad när det är en tredje part som ska granska projektet (Wall, 
COWI, 2014). 

5.2.2 Fördelar med BREEAM Communities 
”De tydliga fördelarna med BREEAM Communities är att certifieringen ger drivkraft till att 
bygga hållbara städer och det är även ett systematiskt och tydligt arbetssätt. Innovationsbiten i 
processen påverkar till fritt idétänkande”, säger Louise Wall på COWI (Wall, COWI, 2014). 
Strategier för olika hållbarhetsaspekter tas upp på ett tidigare skede än i en vanlig planprocess 
vilket underlättar för arbete mot hållbara städer. Respondenterna på SGBC menar också på att 
ekonomiska och sociala delar brister i övrig planering, men ser en tydligare koppling i BC 
(Karlsson, SGBC, 2014). Vidare är uppfattningen att människan får större fokus i en BC-
process vilket är samhällsekonomiskt gynnsamt (Granath, SGBC, 2014). 
 
I svensk stadsplanering finns redan dialog med medborgare. Vid vanlig samhällsplanering 
sker medborgardialog i samrådsskedet, medan det i en BC-process sker mycket tidigare 
(Edfjäll, Täby kommun, 2014). Dialogen i BC är bredare genom att dialogplanen tar ett 
helhetsgrepp kring stadsdelen. Dialogplanen är det första som upprättas i en BC-process för 
att alla steg ska kunna grundas på denna och utgöra en del av varje steg. I dialoglanen ingår 
också återkoppling till medborgarna, vilket inte alltid görs i svensk planeringspraxis idag. 
Dialogplanen är till för att identifiera olika samhällsgrupper och nå ut till dessa på olika sätt 
(Karlsson, SGBC, 2014). I ett fall som Täby galoppfält har dialog och samverkan fördelar, 
eftersom planeringen i ett tidigare skede får med allmänhetens synpunkter. 
Utvecklingsområdet kan då utformas efter invånarnas önskemål (Edfjäll, Täby kommun, 
2014). Genom att hålla dialog mellan aktörer i ett tidigare stadium i processen, innan 
bindande detaljplan, kan gemensamma åtaganden identifieras tidigare i processen vilket 
bidrar till mindre revidering av planer och färre överklaganden. Vissa lösningar diskuteras 
fram innan byggprocessen så att planer blir rätt från början (Karlsson, SGBC, 2014).  
 
BC ger ett mera systematiskt sätt att arbeta, och det med alla hållbarhetsfrågor. Metodens tre 
steg bidrar till att en röd tråd följs genom hela processen fram till byggstart. De olika stegen i 
BC-processen är uppdelade på så sätt att olika aktörer kan ansvara för olika delar. Exempelvis 
skulle en kommun kunna arbeta med steg 1 och andra aktörer med steg 2 och 3, vilket ger en 
större valfrihet över arbetsområden och tydligare uppdelning av arbetet i processen (Granath, 
SGBC, 2014). Även om det är en checklista finns utrymme till att påverka processen i själva 
projektgruppen. Om det exempelvis är problematiskt att genomföra en aspekt inom ett steg 
kan nästa steg ändå påbörjas och den ofärdiga aspekten kan hänga med till nästa fas. Det är 
även valbart vilka frågor som ska prioriteras i projektet (Wall, COWI, 2014). 
 
Respondenterna på SGBC anser att metoden är fördelaktig vad gäller samverkan mellan 
professionella aktörer i projektgruppen för certifieringsområdet. Tidigare har samverkan varit 
uppdelad med flera olika möten under processen, medan det i en BC-process innebär att alla 
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iblandade aktörer möts tidigt i processen och har en heldags workshop tillsammans, vilket 
stärker samverkan, exempelvis genom gemensamt uppsatta mål. Det är nytt i 
planeringsprocessen att projektgruppen träffas där olika hållbarhetsaspekter lyfts fram och där 
hållbara städer diskuteras. För stora kommuner är det även en utmaning att samverka internt 
mellan olika förvaltningar för att det finns olika intressen i utvecklingsprojekt. Därför kan 
BREEAM Communities också fungera som ett internt verktyg för kommunen att lättare 
kunna samverka mellan olika aktörer (Granath, SGBC, 2014) (Karlsson, SGBC, 2014). 
 
Ann-Kristin på SGBC tror att verktyget kan ge kostnadsbesparingar, vilket borde göra 
verktyget attraktivt både för kommuner, företag och kunder. ”Kostnadsbesparingarna tros 
bestå av delade utredningskostnader samt bättre lösningar vilka leder till både hållbar 
utveckling och minskade driftskostnader” (Karlsson, SGBC, 2014).  
 
En oberoende granskning av arbetet görs av en tredje part som ett led i BREEAM 
Communities-certifieringen. Detta kan leda till förbättringar i samhällsplaneringen och är 
även en sorts trygghet för kommuner eller företag som arbetar med utveckling av nya 
stadsdelar (Östlund, Täby kommun, 2014).  
 
SGBC har pratat med byggföretaget NCC som säger att verktyget hjälper till att bryta ned och 
konkretisera miljö- och energifrågor på projektnivå, vilket är en fördel för både företag och 
kunder. Då kunderna förstår hur verktyget fungerar blir det också en efterfrågan på sådana 
projekt, dessutom hjälper verktyget kommunikationen mellan olika företag och även mellan 
företag och kund (Karlsson, SGBC, 2014).  

5.2.3 Nackdelar med BREEAM Communities 
De nackdelar som har identifierats med metoden är risken för mer dokumentation och 
byråkrati än i en vanlig process. Det finns en oro för att stadsplanerare behöver dokumentera 
aspekter som eventuellt inte behövs och som är obetydliga i hållbarhetsarbetet på 
certifieringsområdet. Dock har många under workshops uttryckt att det kan finnas fördelar 
med att dokumentera processen mer ingående, om certifieringsprojektet löper över flera års 
tid. Vid stora och tidskrävande projekt tillkommer ofta nya aktörer i det pågående projektet. 
De kan genom dokumentationen bli uppdaterade och pålästa om vad som skett i processen 
(Karlsson, SGBC, 2014).  
 
De intervjuade tjänstemännen på Täby kommun ser BC-processen som ett ramverk för hållbar 
stadsutveckling, dock påverkar poängsystemet vad en samhällsplanerare lägger fokus på. 
Grundat på erfarenheter från betatesten av Täby galoppfält finns risker för att stadsplanerare 
väljer bland de miljömässiga hållbarhetsaspekterna och försummar aspekter som är viktiga för 
stadsdelen, men som inte värderas lika högt i BREEAM Communities. ”Det blir en 
suboptimering av de olika poängsatta aspekterna” (Östlund, Täby kommun, 2014). Sigrid 
berättar också att vissa aspekter borde kunna väljas bort för att de helt enkelt blir överflödiga i 
samhällsbyggandet på Täby galopp av olika anledningar. Detta betyder att poängen för 
aspekten förloras enligt BC, men Täby kommun menar ändå på att själva undersökningen och 
bevisningen har ett värde som borde kunna poängsättas (Walve, Täby kommun, 2014). Louise 
säger att ”Det finns risk att samhällsplanerare som använder BREEAM Communities blir 
låsta till ett sorts tänk via manualen och blir för styrda av systemet” (Wall, COWI, 2014).  
 
BREEAM Communities kan uppfattas som otydligt i vad certifieringen gäller. Det är den 
pågående planeringsprocessen som certifieras och det betyder att det ej sker en uppföljning av 
slutresultatet av byggnationen. Dock planerar SGBC att eventuellt utveckla en 
uppföljningsprocess som fokuserar på slutresultatet för att säkerställa att stadsdelen är byggt i 
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enlighet med certifikatet. Det har också diskuterats om det behövs en manual för redan 
befintliga områden med bebyggelse för att ständigt kunna arbeta med hållbar utveckling 
(Karlsson, SGBC, 2014).   
 
Ytterligare en nackdel är att verktyget än så länge är nytt vilket medför en osäkerhet eftersom 
det inte finns tillräckligt med utvärderingar från samhällen som är uppbyggda efter denna 
metod (Wall, COWI, 2014). 

5.2.4 Inverkan på arbetsprocessen 
Respondenterna på SGBC betonade att BREEAM Communities riktar sig främst till de 
aktörer som äger marken, den kommande byggherren. Genom metoden tillkommer inte nya 
professionella aktörer, men samverkan ändras och detta syns generellt i arbetet med 
energifrågor mellan stadsplanerare och energibolag eller företag som utför energilösningar. 
Samverkan ändras exempelvis genom möten då flera aktörer närvarar och bildar action-
groups för att stärka samarbetet (Granath, SGBC, 2014) (Karlsson, SGBC, 2014). Via 
BREEAM Communities kan inblandade aktörer diskutera fram gemensamma mål vilket gör 
att samverkan mellan aktörer förenklas (Walve, Täby kommun, 2014).  
 
BREEAM Communities är ett sätt för kommuner och företag att konkretisera och 
kommunicera samhällsutvecklingen till samhället, men även i samspelet mellan de 
professionella aktörerna. Metoden ger incitament till att nå medborgare som inte kan delta 
eller är svårnådda och BC ställer krav på ett bredare samråd som infaller tidigare i processen 
än vanligt. Även om BREEAM Communities ger riktlinjer och förutsättningar till 
kommunikation måste det ändå finnas personer i projektgruppen som driver projektet framåt 
(Wall, COWI, 2014).  
 
Respondenterna på Täby kommun förklarar att BREEAM Communities även kan bli en del 
av framtida exploateringsavtal. BC kan stärka kommunens förhandlingsposition och hjälpa till 
att höja kraven på hållbart byggande vid försäljning av mark till byggherrar. Kommunen kan 
sälja marken för både ett pris och med krav på att certifiering skall utföras på området 
(Edfjäll, Täby kommun, 2014). Representanterna på Täby kommun säger att det är oklart om 
BC kommer att tillämpas på de delar som ägs av JM och Skanska i fallet på Täby galoppfält, 
eftersom de äger den större delen av marken (Östlund, Täby kommun, 2014). 
 
Processen i BREEAM Communities är också bredare då fler experter över olika områden 
skall kopplas in tidigt i planeringsskedet och verifiera projektet (Edfjäll, Täby kommun, 
2014). En landskapsarkitekt är alltid med i stadsutvecklingsprojekt i dagens praxis, men har 
inte alltid rätt kompetens gällande ekologifrågorna i BC, utan ser miljö ur ett mer socialt och 
estetiskt perspektiv (Karlsson, SGBC, 2014). Krav på ekologi- och energiexperter tidigt i 
projektet är nytt för samhällsplaneringen. Detta krävs av både byggherrarna och av 
kommunen, men Täby kommun undrar om det kommer finnas tillräckligt med resurser och tid 
för detta i ett fall som på Täby galoppfält (Walve, Täby kommun, 2014). Troligtvis kommer 
detta ses som en möjlighet för nytt samarbete med ett konsultbolag som tillhandahåller denna 
expertiskunskap. I vanliga fall brukar kommunen hyra in experthjälp för vissa delar i olika 
projekt, men vid arbete med BREEAM Communities finns möjligheter för att samma ekologi- 
och energiexpert följer hela processen. Genom metoden kan alltså nya sorters samarbeten 
behövas under processen (Östlund, Täby kommun, 2014).  
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5.2.5 Miljömässiga aspekter som framhävs eller hamnar i skymundan 
En miljömässig hållbarhetsaspekt som BREEAM Communities framhäver är arbetet med 
biologisk mångfald. Det ska göras inventeringar på biologisk mångfald inom planområdet så 
att planerna kan grundas på denna information. Inventeringen i BC tillsammans med den 
nödvändiga MKB som varje stadsdelsprojekt kräver, genererar ett bredare miljöperspektiv 
(Wall, COWI, 2014). Ann-Kristin på SGBC berättar att detta har uppmärksammats i flera fall, 
exempelvis i en reflektion från Uppsala (Karlsson, SGBC, 2014).  
 
Den ekologiska strategin, som syftar till att bevara den biologiska mångfalden, skulle kunna 
lyftas på översiktsplannivå där det kan utvecklas en ekologisk utvecklingsplan som greppar 
ett större perspektiv än certifieringsområdet i fråga. Samhällsplaneringens aktörer kan i och 
med det bättre sammankoppla olika delar inom och utanför certifieringsområdet, vilket kan 
bli lönsamt. Ett exempel på detta är arbetet med naturens spridningssamband, att kartlägga 
och förbättra för växter och djur inom hela Täby kommun (Walve, Täby kommun, 2014). 
 
Ingen minskning av biologisk mångfald ska ske inom utvecklingsområdet och poäng ges för 
en nettoökning av den biologiska mångfalden. Det finns därför risk att arter byts ut mot andra 
arter och att det på pappret blir samma antal arter eller ökning av antal arter. Poängsättningen 
gällande detta bör därför kompletteras med en tydlig beskrivning av vad BRE menar, så att 
inga ekosystem skadas (Wall, COWI, 2014). 
 
Utöver biologisk mångfald läggs det också fokus på att området ska innehålla grönytor som 
rekreationsområden och att parker skall vara lättillgängliga. Inom stadsplaneringen i Sverige 
är det ett väldigt stort fokus på både de grön-blå strukturerna i ett samhälle, naturmiljöer som 
innefattar både vegetation och vatten, men i BREEAM Communities värderas inte de blå 
strukturerna lika högt. En blå struktur ger också möjlighet till rekreation och utgör också en 
del av stadsbilden, om området är intill vatten. De blå strukturerna borde tas med i 
ekologistrategin, LE 01, för området (Wall, COWI, 2014). Även vissa blå-strukturfrågor, som 
till exempel dagvattenhantering, är viktiga frågor som tyvärr hamnar i skymundan i BC och 
som borde värderas högre (Karlsson, SGBC, 2014) (Granath, SGBC, 2014) 
 
Respondenterna på Täby kommun uppmärksammade att ekosystemtjänster hamnade i 
skymundan vid betastesten av Täby galoppfält. Även den ekonomiska nyttan för de 
miljömässigt hållbara aspekterna i BC beskrivs inte tillräckligt i manualen (Walve, Täby 
kommun, 2014). ”Det är viktigt att ekosystemtjänsterna och spridningssambanden kan stärkas 
i den urbana miljön och detta arbetar stadsplanerarna för på Täby galoppfält” (Walve, Täby 
kommun, 2014). Ekosystemtjänster har diskuterats med BRE och tanken är att 
ekosystemtjänster som är kopplade till alla dimensioner av hållbarhet skall främjas vid 
framtida användning av manualen (Karlsson, SGBC, 2014).  
 
Vidare presenteras avfallshanteringen inte i nuläget som en viktig aspekt i BREEAM 
Communities. Avfallsfrågan kan integreras både inom ekologi- och energistrategin i BC och 
frågan tas ofta upp i brukarskedet i en vanlig planeringsprocess (Karlsson, SGBC, 2014) 
(Granath, SGBC, 2014).  

5.2.6 Energi 
Anne Kristine på COWI tycker att BREEAM Communities genererar en medvetenhet kring 
energifrågan mycket tidigare än vid en vanlig planprocess. Stadsplanerare blir medvetna om 
vad som måste göras genom BREEAM Communities för att få poäng och det är poängen som 
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driver stadsplanerare att arbeta mot en energieffektiv stadsdel med energi från miljövänliga 
källor (Amble & COWI, 2014).  
 
Energistrategin som arbetas fram i en BREEAM Communities-process är annorlunda mot en 
vanlig planprocess, eftersom det i ett tidigare skede skall bestämmas hur stadsdelens 
energisystem skall vara uppbyggt. Analysen av hur mycket energi som behövs i stadsdelen 
och dimensionering av energi kan göras redan nu på Täby galoppfält och kan sedan fungera 
som underlag till detaljplanen (Walve, Täby kommun, 2014). Det ska hållas en workshop 
angående energifrågan för att minska risken att ”bygga fast” i en energistrategi så att 
flexibiliteten inte påverkas och så att det inte omöjliggörs för senare innovativa idéer i steg 2 
eller 3 gällande energi (Östlund, Täby kommun, 2014). 
 
Övergripande energistrategier tas fram i BC som inkluderar hela stadsdelen, vilket kan ge 
ekonomiska fördelar i projektet. ”Valet av energislag sker för hela stadsdelen och därför finns 
ingen risk för suboptimering av energislag och det kommer inte bli olika energislag byggnad 
för byggnad” (Karlsson, SGBC, 2014). Poängsättningen i BC har fokus på energisektorns 
koldioxidutsläpp. Därför är samverkan mellan såväl privata aktörer som kommunala 
samhällsplanerare en viktig del i energistrategin för att hitta en bra energilösning som gynnar 
samhälle samt klimatet. Byggherrarna blir även mer involverade inom energifrågan i ett 
tidigare skede. Kommunen har dock mest inflytande över energifrågan då det gäller hela 
stadsdelar så därför är det bra om de fortfarande agerar överhuvud i energifrågan (Karlsson, 
SGBC, 2014).  
 
I fallet på Täby galoppfält väljs dock inte energisystem för stadsdelen utefter poängen i BC 
(Östlund, Täby kommun, 2014).  Metoden ger däremot stöd till att kunna tänka nytt gällande 
energifrågan och ger underlag för att planera en energismart stadsdel i den utsträckning det är 
möjligt. Kommunens vision är att husen på Täby galopp skall vara bra isolerade för 
energieffektivitet, men dessa detaljer fastslås i en vanlig planprocess först i detaljplaneskedet 
vilket är långt fram i tiden (Walve, Täby kommun, 2014).  
  
Genom att BREEAM Communities förutsätter en minskning av koldioxidutsläpp måste 
stadsplanerare planera för en energistrategi som innehåller hög andel förnybar energi. 
Fjärrvärme är en energiform som är vanlig i stadsplaneringen i Sverige och kommer troligtvis 
att användas som energisystem på Täby galoppfält (Östlund, Täby kommun, 2014). Genom 
de krav som ställs i BC kommer förhoppningsvis fjärrvärmeföretagen utvinna energin från 
förnyelsebara källor och därmed minska koldioxidutsläppen. Dock förutsätter detta en god 
samverkan mellan såväl privata aktörer och kommunal verksamhet. När det gäller 
energiproduktion från sol- och småskalig vindkraft är de miljömässiga och ekonomiska 
fördelarna ännu inte dokumenterade i BC-processen. Detta är också energislag som eventuellt 
blir mer aktuella i senare skeden i BC-processen, i steg 2 och 3, och en fråga som en 
byggherre kan ha större inflytande över (Amble & COWI, 2014).  

5.2.7 Utmaningar inom BREEAM Communities 
De stora utmaningarna respondenterna på SGBC redogör för, är frågorna som kan uppstå 
innan BC-processen påbörjas. Det kan handla om frågor såsom; vilka ska samarbeta i 
utvecklingsområdet och med BC-processen? Vem ansvarar för investeringar? Dessa frågor är 
svåra för SGBC att bemöta och är viktiga att reda ut innan certifieringsprocessen påbörjas för 
att underlätta arbetet med BC. Även de steg som kommer efter certifieringsprocessen är 
viktiga att ha i åtanke, såsom logistik kring byggnationen och att materialet som används 
uppfyller krav på miljömässig hållbarhet (Karlsson, SGBC, 2014).  
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Metoden skall ständigt utvecklas och hållas uppdaterad för att kunna användas till 
stadsutveckling även i framtiden (Karlsson, SGBC, 2014). Även certifieringen kan ses som en 
”färskvara”. Stadsdelen kommer att förändras över tid och det är viktigt och nödvändigt att 
fortsätta arbetet mot hållbarhet även då staden är färdigbyggd, vilket medför utmaningar på 
olika sätt (Edfjäll, Täby kommun, 2014).   
 
Det är viktigt att verktyget inte ses som ”tunggrott” och att verktyget verkar som hjälpmedel 
för stadsplanerare att uppnå hållbarhet i staden (Karlsson, SGBC, 2014). Det är också viktigt 
att metoden förblir internationell så att den kan tillämpas i olika länder med olika 
stadsplaneringspraxis (Granath, SGBC, 2014) (Karlsson, SGBC, 2014). ”I ett 
stadsutvecklingsprojekt pågår ofta flera processer parallellt. Är det ett stort område där man 
certifierar planprocessen enligt Breeam Communities finns möjligheten att certifiera delar av 
området vid olika tillfällen” (Granath, SGBC, 2014) 
 
BREEAM Communities måste bli förenklad så att den lätt kan appliceras i svensk 
planeringspraxis. Det finns annars en risk att man blir avskräckt av manualen. Sigrid på Täby 
kommun tycker, från erfarenheter av betatesten, att verktyget för tillfället inte är helt 
integrerat i svensk planeringspraxis. Det skulle exempelvis underlätta om aspekten LE 01 i 
steg 1 i BC-processen kunde hänvisas till översiktsplanen (Walve, Täby kommun, 2014). 
 
Respondenterna på Täby kommun tycker att kategorin Innovation är ett svårt moment i BC. 
Tanken med kategorin är att ha en omvärldsbevakning av utvecklingsområdet för att hitta 
innovativa lösningar. Det är positivt att tänka på framtida möjligheter och ha ett förlängt 
tidsperspektiv med i stadsplaneringen för att hitta innovativa lösningar, men det är svårt och 
viktigt att inte omöjliggöra för framtida system (Edfjäll, Täby kommun, 2014). 
 
En stor utmaning är att få med alla aktörer på ”samma tåg” och att jobba mot ett gemensamt 
mål. Olika aktörer har ofta olika målsättningar då drivkraften för vissa ligger i hur mycket 
vinst de kan få. Miljövisionen kan också vara olika för olika aktörer och det kommer vara en 
utmaning för aktörerna att enas om en enda miljövision inför ett projekt med BREEAM 
Communities (Walve, Täby kommun, 2014). Kommunen måste i stadsutvecklingsprojekt 
också vara tydlig i hur de vill att stadsdelen skall utformas (Östlund, Täby kommun, 2014). 
 
Generellt är det en utmaning för stadsplanerare att vid medborgardialogen lyckas hitta rätt 
målgrupp eftersom en ny stadsdel skall utvecklas och ingen bor i detta område (Edfjäll, Täby 
kommun, 2014).  
 
Täby kommun tycker att en utmaning är att få stadsplanerare att använda metoden, eftersom 
det är frivilligt. Om regeringen är tydligare i sina hållbarhetsmål ges incitament för företag 
och kommuner att tillämpa hållbarhetscertifiering av stadsdelar (Walve, Täby kommun, 
2014).    
 
Sist men inte minst, är det en utmaning och mycket viktigt med stort engagemang från alla 
inblandade aktörer i stadsutvecklingsprojekt (Wall, COWI, 2014). 
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6. Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel kommer teori och empiri att diskuteras varpå slutsatser kan dras. 
 
BREEAM Communities är fortfarande relativt nytt på marknaden och inga färdigställda 
certifieringsprojekt enligt BREEAM Communities finns i Sverige. Detta har medfört vissa 
svårigheter i mitt arbete. Arbetet bygger på respondenternas erfarenheter av BREEAM 
Communities under våren 2014. Vissa av dessa har svarat utifrån långvarig erfarenhet av att 
arbeta med BC-projekt, medan andra har svarat utifrån sin roll i ett enskilt fall. De olika 
respondenternas varierande erfarenheter har därför beaktats vid tolkning av slutsatserna av 
detta arbete.  

6.1 Hur förändras samhällsplaneringen då BREEAM Communities används?  
BREEAM Communities skapar möjligheter till ett bättre hållbarhetsarbete vid 
stadsutveckling. Detta på grund av att en tredje, oberoende part granskar stadsplaneringen, 
men också beroende på det strukturerade arbetssättet efter manualens ramverk. Även dialoger 
mellan processens inblandade aktörer är en bidragande faktor till att BC främjar hållbara 
städer. 
 
Processen underlättas för projektgruppen genom en tydlig struktur vilket kan påverka till 
minskade misstag. BREEAM Communities manual är utformad som en check-lista, vilket 
även konkretiserar hållbarhetsaspekter. Dock finns en risk för bekvämlighet med detta, som i 
sin tur kan bidra till en hämmad idéutveckling, vilket är baksidan av ett ”check-lista-system”. 
Respondenterna på Täby kommun uttryckte också en oro för eventuell suboptimering av olika 
miljömässiga hållbarhetsaspekter. De aspekter som inte finns med i checklistan, utanför 
ramverket, blir även desto mer osynliga i stadsplaneringen.  
 
Via BREEAM Communities förändras planprocessen på så vis att mycket arbete läggs ned i 
de första faserna av projektet, innan den bindande detaljplanen. Detta kan även påverka hur 
kostnaderna fördelar sig över tid i planprocessen. I BC krävs mycket resurser i början av 
processen, mer än i vanlig planeringspraxis. Utifrån intervjuerna kan slutsatsen dras att en 
BC-process också i högre grad är planerad efter medborgarnas behov. Respondenterna på 
SGBC sade att detta kan leda till att ändringar och dyra ombyggnationer inte krävs i 
efterhand. Genom att basera planerna på dialogplanen minskar risken för felbyggnationer och 
överklaganden av planer, vilket kan ge kostnadsbesparingar. 
 
Ett projekt som löper under en längre tid riskerar ständigt att drabbas av ändrade 
förutsättningar, inte minst ekonomiska sådana, som kan påverka slutresultatet. Då det är 
omöjligt för stadsplanerare att förutse framtida förändringar i certifieringsprojektets 
förutsättningar, finns en risk att byggnationen av stadsdelen inte fullföljer certifieringen. Att 
inte kunna planera för förändrade förutsättningar är problematiskt, men om alla aktörer 
strävar efter samma mål, det vill säga att fastställa byggnationen efter certifieringen, ökar 
också möjligheterna att så blir fallet. Om det färdiga området inte uppfyller 
certifieringskraven ses projektet som ”green wash”, vilket varken är önskvärt i 
marknadsföringssyfte för det företag eller den kommun som utfört certifieringen, eller för de 
ägare och förvaltare om har det långsiktiga ansvaret.   
 
Det finns en oro om resultatet från certifieringen fullföljs vid byggandet av stadsdelen. Om 
utvecklingsområdet certifieras enligt BREEAM Communities, hur kan det säkerställas att 
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byggnationen uppfyller alla de kriterier och aspekter som det finns visioner för? Utifrån 
rapportens empiri, är mitt förslag att dels inkludera BC som ett krav i ett exploateringsavtal 
som Sören Edfjäll på Täby kommun nämnde, men också att inkludera certifieringen i den 
svenska planprocessens detaljplan för att fastställa att byggnationen uppfyller certifieringen 
av stadsdelen, då den blir juridiskt bindande. På detta sätt finns en garanti för att området blir 
så pass hållbart som det bedöms i certifieringen.  
 
Jag tycker också att det vore fördelaktigt om förslaget från respondenterna på SGBC 
förverkligas, att införa ytterligare en stadsdelscertifiering som bedömer det färdigbyggda 
områdets nuvarande hållbarhet. Denna certifiering kanske även kan användas på befintliga 
områden för att främja hållbar stadsutveckling.  
 
Baserat på både empiri och analys av BC-manualen borde vissa aspekter i BC-processens steg 
1 kunna verifieras mot översiktsplanen. Exempelvis kräver aspekten LE 01 sammankoppling 
med övrig natur i kommunen, som tidigare påpekats i empirin. Andra delar i steg 1 kan sedan 
utformas i den svenska planprocessens fördjupad översiktsplan. Vissa aspekter i BC-
processens steg 2 kan ta form redan i slutfaserna av fördjupad översiktsplan, för att sedan 
utformas i den svenska planeringsprocessens detaljplaner tillsammans med BC-processens 
steg 3. Med hänsyn till detta samt till förslaget ovan, har figur 10 skapats för att tydliggöra 
hur BC-processen kan ingå i svensk planeringsprocess:  
 

 
Figur 10. Förslag på vilka faser i den svenska planprocessen som steg i BREEAM 

Communities-processen motsvarar. 
 
Utifrån intervjuerna går det att uttyda en känsla av att BREEAM Communities genom 
dokumentation och bedömning av en tredje part kan fördröja planprocessen. För att förhindra 
detta kan det behövas en omfördelning av arbetet i planprocessen och att ett stort 
utvecklingsområde planeras i etapper. I Sverige är planprocessen redan tidskrävande och vid 
större projekt blir det ofta överklaganden som fördröjer processen ytterligare. Genom 
BREEAM Communities kan dock många överklaganden förhindras genom tidig dialog. 
Förhoppningarna är att planprocessen, genom ett mer strukturerat arbetssätt samt en tydlig 
dialogplan, blir mer tidseffektiv.    
 
Vid samhällsplanering är det viktigt att basera lösningar på etablerad kunskap och beprövad 
praxis, men också våga testa nya vägar för att stadsdelen ska kunna bli mera hållbar. Det 
måste ske en avvägning när den allmänna kunskapen tillämpas i den enskilda stadsdelen. Min 
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uppfattning om BREEAM Communities är att lösningarna, med stöd från manualen, blir mera 
långsiktiga och att det planeras i ett bredare framtidsperspektiv.  

6.1.1 Fördelar med BREEAM Communities 
Baserat på teori och på respondenternas erfarenheter medför BREEAM Communties ett antal 
fördelar. I figur 11 presenteras fördelarna utifrån ett professionellt aktörsperspektiv: 
 

	  
Figur 11. BREEAM Communities-processens fördelar 

 
BREEAM Communities ger riktlinjer för att planera för mer hållbara städer, men 
marknadsför även den aktör som jobbar med hållbarhet. Metoden är tillämpningsbar i många 
olika projekt, vilket gör att projektledare kan ta hjälp av dokumentationen som görs i andra 
parallella och i framtida projekt. Detta ger effektivitet i arbetet och på grund av att metoden 
tillämpas i en hel stadsdel kan driftskostnader reduceras. Den tydliga strukturen i BREEAM 
Communites är ett hjälpmedel för projektledaren och för projektgruppen.  

6.2 Vilka nya aktörer och vilka nya former för aktörsamverkan krävs för att kunna 
använda BREEAM Communities vid planeringen av galoppfältet? 
En slutsats baserad på empirin är att BREEAM Communities inte nödvändigtvis leder till att 
fler eller nya aktörer behövs för att arbeta med hållbarhetsarbete vid utformning av nya 
stadsdelar. Dock förändras aktörsamverkan genom att det krävs olika typer av experter i de 
första planeringsfaserna, alltså i ett tidigare skede än i dagens samhällsplanering, vid 
tillämpning av BREEAM Communities. I fallet på Täby galoppfält, säger respondenterna på 
Täby kommun att BREEAM Communities även kan leda till mera långvariga 
expertsamarbeten än vid vanlig stadsplanering.   
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Min samlade bild av empirin är att dialogplanen GO 01 är fördelaktig vid arbete mot mer 
hållbara städer. Detta på grund av att dialogplanen, i ett så tidigt planskede som möjligt, ger 
incitament att föra medborgardialog och ger utrymme för professionell aktörsamverkan. 
Hållbar stadsutveckling blir genom verktyget enklare att förstå och mer greppbart. Assessorn 
kan därför lättare föra dialog med medborgare, intressenter och andra inblandade aktörer.  
 
Genom professionell aktördialog bestäms även vilken hållbarhetsnivå som ska hållas vid 
planering och arbete i utvecklingsområdet. Dialogen gör processen enklare och kan leda till 
kostnadsbesparingar i form av färre överklaganden och minskat antal fel i planer. 
 
Hur påverkas stadsdelen av om det är ett företag eller en kommun som beställer 
certifieringen? Privata företag strävar efter många poäng i certifieringen eftersom dessa ofta 
önskar uppnå ett gott resultat för marknadsföringens skull och därigenom hoppas på att få fler 
certifieringsprojekt i framtiden. Kommuner vill bygga för sina invånare, tillräckligt hållbart 
för att staden ska vara attraktiv och hållbar att bo i samt med chans till att locka till sig nya 
invånare. Trots att alla parter har vinning av BREEAM Communities kan metoden anses som 
otydlig i ett aktörsperspektiv. Vem är det till exempel som borde beställa certifieringen för att 
beakta så många hållbarhetsaspekter i stadsdelen som möjligt? Slutsatsen från detta arbete är 
att det krävs en samverkan mellan olika professionella aktörer, eftersom dessa har olika 
styrkor, svagheter och ansvarsområden vid planering av en hållbar stadsdel. BC borde 
tydliggöra vem som kan utföra en BC-certifiering och vem som ska göra vad i processen, men 
också påpeka vikten av samverkan mellan kommun, byggherre och olika inblandade 
professionella aktörer. 

6.3 Vilka miljömässiga hållbarhetsperspektiv framhävs i BREEAM Communities som 
inte aktualiseras i ett vanligt planärende och vilka hamnar i skymundan? 
Respondenterna på Täby kommun sade att de eventuellt kommer att behöva hjälp med 
energifrågan om de ska certifiera stadsdelar enligt BREEAM Communities. 
Energiberäkningar och energilösningar kräver samarbete med energiexperter. På Täby 
galoppfält kommer troligtvis en utbyggnation av fjärrvärme att ske. En stadsdel kan förses 
med fjärrvärme genom olika tekniska lösningar, vilket gör att rätt form måste väljas för att 
energin i stadsdelen ska kunna vara så miljövänlig som möjligt.  
 
Grundidén med RE 01 är att nya stadsdelar ska planeras för att minimera energibehovet, 
konsumtionen av energi samt klimatpåverkan, men utifrån insamlad teori och empiri i detta 
arbete tycker jag att det inte belyses tillräckligt i manualen. Poängsättningen i RE 01 
fokuserar på koldioxidutsläpp som respondenten på SGBC berättade. Det som talar för 
poängsättning med fokus på koldioxidutsläpp är att kommunen även kan se BREEAM 
Communities som ett verktyg för att nå sina uppsatta klimatmål, vilket kan höja kommunens 
ambition gällande RE 01.  
 
Baserat på teorikapitlet, kan en stadsdel bli energieffektiv genom olika byggnadstekniker, 
men större delen beror på stadsdelens struktur. Strukturen kan underlätta för medborgare att 
ha hållbara livsstilar och kan även främja ett resurssnålt samhälle. Genom att nyttja värme, 
ventilation och naturlig kyla från sol och vind kan energibehovet sänkas i byggnader och i 
stadsdelen. Anne Kristine på COWI sade också att de miljömässiga och ekonomiska 
fördelarna för denna typ av energi inte finns dokumenterade i BC-processen. 	  
 
I början av planprojektet kan energibehovet analyseras för att skapa ett bra underlag i 
planeringen mot en energieffektiv stadsdel. Detta kan göras genom exempelvis datorprogram 
med energisimuleringar. Energisystemen kan utformas utefter dessa resultat för att främja en 
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så pass energieffektiv stadsdel som möjligt. Energisimuleringar kan också användas i 
befintliga stadsdelar för mer exakta resultat och olika energiintensiva perioder kan identifieras 
så att den dagliga energianvändningen i samhället ställs om till natten, då energipriserna är 
lägre.  
 
BREEAM Communities fokuserar på att bevara biologisk mångfald och förstärka mångfalden 
i LE 01. Detta kan göras på olika valfria sätt, exempelvis genom att planera för gröna stråk 
eller använda gröna fasader och tak. De personer jag intervjuade på Täby kommun angav att 
ekosystemtjänster hamnar i skymundan och inte värderas tillräckligt i BREEAM 
Communities. Baserat på deras uttalande om detta, vore en förbättring av BC att lyfta 
ekosystemtjänster ännu mer bland ekologifrågorna. Förslagsvis kan poäng delas ut för 
planering av mångfunktionella ekosystemtjänster i stadsdelen. Då stadsplanerare ska certifiera 
en stadsdel och ta hänsyn till ekosystemtjänster i planeringen är det viktigt att identifiera vilka 
möjligheter dessa kan skapa i stadsdelen, för att på bästa sätt implementera dessa i den urbana 
miljön.  
 
Utifrån mina erfarenheter av detta arbete behöver vissa aspekter i LE 01 sammankopplas med 
natur utanför certifieringsområdet för att främja en så pass hållbar stadsdel som möjligt. Då 
biologisk mångfald ska planeras in i stadsdelen krävs en helhetsbild av kommunen, vilket inte 
är tillräckligt tydligt i BC-manualen. För att detta ska kunna vara möjligt krävs också en 
samverkan mellan kommun och andra inblandade aktörer. BREEAM Communities är otydlig 
när det gäller vad som kan göras inom certifieringsområdet och hur detta kan tänkas påverka 
intilliggande områden, utanför certifieringsområdet. Projekt kan medföra att förändringar sker 
utanför själva byggnationsområdet, exempelvis förändrad trafikstruktur, ökad belastning på 
ett rekreationsområde, naturliga spridningssamband etc.  
 
Louise på COWI och respondenterna på SGBC, nämnde att blå struktur hamnar i skymundan. 
Förslagsvis kan ekologistrategin, LE01, tydligare förklara att stadsstrukturen kan planeras 
efter utvecklingsområdets naturliga förutsättningar, om stadsdelen ligger intill vatten. Det gör 
att staden blir mer levande och kan ge invånarna fördelaktiga rekreationsmöjligheter. Även 
naturlig dagvattenhantering borde belysas mer i LE 01. Respondenterna på SGBC nämnde 
också att avfallshanteringen i nuläget hamnar i skymundan i BC. Avfallsfrågan skulle kunna 
införlivas i både LE 01 och RE 01, genom kretslopp och energiåtervinning genom 
avfallsförbränning. 
 
Jag kan se att det eventuellt kan bli en intressekonflikt i BREEAM Communities mellan att 
bygga med hög exploatering för att uppnå en energismart stadsdel i RE 01 och bygga glest 
med gröna rekreationsytor i LE 01. Natur behöver inte alltid stå i motsats till en ny stadsdel 
utan kan införlivas via olika lösningar i stadsdelen. Energistrategin och ekologistrategin borde 
ta med dessa eventuella intressekonflikter och ge exempel på hur de kan lösas.  

6.4 Sammanfattande slutsatser och förslag till vidare studier 
Sammanfattningsvis lämpar sig BREEAM Communities som stadsplaneringsmetod, eftersom 
metoden främjar viktiga hållbarhetsfrågor och belyser dessa så att de enklare kan tillämpas i 
planeringsfasen av en ny stadsdel. Slutsatserna pekar även på många andra fördelar för 
professionella aktörer att använda BREEAM Communities.  
 
Samhällsplaneringen förändras främst genom att verktyget fungerar som en check-lista. Det 
tillkommer inte nya professionella aktörer via BREEAM Communities, dock sker samarbete 
och dialog mellan dessa inblandade aktörer i ett tidigare skede i planprocessen än i dagens 
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praxis. BREEAM Communities ger även incitament till en bredare medborgardialog i ett 
tidigare skede i planprocessen, än i vanlig planeringspraxis.  
 
Vid arbete med BREEAM Communities krävs det även expertis inom energi- och 
ekologistrategin i ett tidigare skede, vilket anses vara positivt för att åstadkomma mera 
hållbara miljömässiga lösningar. Att formulera en ekologisk strategi och en tydlig 
energistrategi som det fortsatta planarbetet sedan grundas på är nytt för planeringen. I 
energistrategin finns allmänt hållna riktlinjer för miljövänlig energi, men poängen baseras 
endast på koldioxidutsläpp. Slutsatserna pekar därför på att BREEAM Communities inte ger 
tillräckliga incitament för att planera för en högre andel förnyelsebar energi i staden och 
planera för energieffektivitet. Miljöaspekter som tycks framhävas via BREEAM Communities 
är biologisk mångfald, eftersom det planeras för detta i ett tidigt stadie. Baserat på empirin 
och diskussion har dock vissa förbättringsaspekter för RE 01 och LE 01 identifierats. Dessa är 
följande; 
 

- Tydligare riktlinjer för kartläggning av andel förnybar energi och mer incitament till 
energieffektivitet i RE 01. 

- Integrerad avfallshantering i både RE 01 och LE 01. 
- Involvera blå struktur i ekologiplanen LE 01. 
- Lyft fram ekosystemtjänster i LE 01.  
- Tydliggör när delar i LE 01 och RE 01 borde sammankoppla till områden utanför 

certifieringsområdet. 

Sist men inte minst, är samverkan mellan kommun och andra inblandade stadsplanerare ett 
måste för att kunna förverkliga vissa hållbarhetsaspekter i BREEAM Communities och för att 
kunna genomföra en certifiering av den nya stadsdelen. Med det engagemang som ändå 
verkar finnas inom stadsplaneringen ses på kort och lång sikt god potential för ökade 
satsningar inom samverkan och även inom miljömässigt hållbar stadsplanering.  

6.4.1 Förslag till vidare studier  
Efter diskussion med mina handledare så vore en jämförelse mellan denna rapports slutsatser 
och processen i LEED ND en fortsatt intressant studie.  
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