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Sweden Green Building Council skapar förutsättningar 
för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas 
och premieras.  
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Antal medlemmar i Sweden Green Building Council 
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Styrelse 
Monica von Schmalensee 

Ordförande 

Reinhold Lennebo Lennart Larsson Fredrik Wirdenius 

Mari Broman Lars-Erik 

Edgarsson 

Anders Jarl 

Jan Odelstam  Gunnar Nordfeldt Anders Kapsu 

Åke Iverfelt Kerstin Lindberg 

Göransson 

Åsa Hedenberg 

http://akademiskahus.se/


Vad gör SGBC?  

• Tillhandahålla, utveckla och marknadsföra certifieringssystem 

• Tillhandahålla certifieringar, kurser och seminarier/kongresser 

• Opinionsbildning – bidra till att lagstiftningen främjar grönt byggande 

• Skapa förutsättningar för en marknad där hållbara byggnader premieras 



Certifieringssystemen 



De olika systemens omfattning 

 

• GreenBuilding – 1 kontrollpunkt 

 

 

 

• Miljöbyggnad  – 16 kontrollpunkter 

 

 

• LEED    – 50 kontrollpunkter 

• BREEAM    – 50 kontrollpunkter 

 

http://www.breeam.org/index.jsp


Green- 

Building 

Miljö-

byggnad BREEAM LEED 

Energi x x x x 

Inomhusmiljö x x x 

Byggnadsmaterial x x x 

Vattenanvändning x x 

Styrning i projekt x x 

Byggavfall  x   x 

Transporter x x 

Ekologi på tomten x x 

Föroreningar från 

byggnaden 
x x 

Bedömda områden 

http://www.breeam.org/index.jsp


Varför väljer fastighetsägare/utvecklare att 
miljöcertifiera? 

• Synliggöra sitt miljöengagemang 

• Fungerar som produktionsverktyg – projektering 
och byggande 

• Kvalitetssäkring 

• Bättre inomhusklimat - nöjdare brukare 

• Mindre risk för överraskningar som köpare 

• Enkelt för både företagsledning och projektledare 
att kommunicera 

 

Men naturligtvis pengarna är med ….. 

• Konkurrensfördel om hyresgäster och köpare 

• Lägre förvaltningskostnader 

• Lägre driftskostnader 
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Gateway i Lund, IKANO 



http://www.breeam.org/index.jsp


GreenBuilding – endast energi 

• Nyproducerade byggnader ska ha 25% lägre 
energianvändning än myndighetskravet. 

• Befintliga byggnader ska sänka sin 
energianvändning med 25%. 

• Används av de flesta stora fastighetsutvecklarna 
och fastighetsägare 

 

• Speciella skäl att välja GreenBuilding 

– Används för att ”testa” att miljöcertifiera 

– Kontroll av energiberäkningar, energibesparingar 

– Utmärka sig i konkurrensen om hyresgäster och 
köpare med energiprofil 

 

 

 



LEED 

– Det äldsta systemet 

– Ägs och certifieras under ledning av US GBC 

– 12 000 byggnader i hela världen 

– Finns för nya och befintliga byggnader, 
flerbostadshus, sjukhus, kontor… 

– Fastighetsägare provar sig fram – systemet utgår 
från amerikanska regler och standarder 

– LEED Neighborhood Development för stadsdelar 

 

 
 

 

 

 

 

Triangeln, 

NCC 



 Minska vattenanvändning 
 Innovativa avloppslösningar 
 Krav snålspolande 

 Krav på låg energianvändning 
 Förnyelsebar energi, grön el 
 Köldmedier 
 Mätning och uppföljning 
 Krav på ”energisamordnare” 

 

 Krav återvinningsrum 
 Återvinna Byggavfall 
 Återbruka/Återvinna/Regionalt 
 Spara byggdelar vid ombyggnad 

 Minimiluftflöde och tobaksrök 
 VOC, Luftflöde, luftkvalitet 
 Individuell styrning 
 Dagsljus, utblick 
 Termisk komfort 

Inomhusmiljö 

Material 

Energi 

Tomt och infrastruktur 

Vattenhushållning 

 Rätt tomt 
 Kollektivtrafik &  service 
 Exploaterad, förorenad 
 Transportsätt, begränsa parkering 
 Ekologi, spara natur 
 Dagvattenhantering 
 Värmeeffekt tak, asfalt 
 Krav på minimera spridning av jord 

och damm i byggskedet 
 

I LEED bedöms 
Fördelas på obligatoriska  
och valbara ”credits”. Resultat 
summeras i ett scorecard 



Aktuellt i LEED 
– LEED v 4 lanseras  2013 

 - öppnar för globala anpassningar 

 

– Skanska genomför pilotprojekt för v4 

 

– Svensk lista med Regional Priority Credits för 
LEED 2009 har accepterats 

 - sökbara poäng för svenska projekt 

 

 

– Skanskas ny kontor i Helsingborg  

 bäst i Europa, trea i världen.  

 
 

 

 

 

 

Triangeln, 

NCC 



BREEAM 
 

• BREEAM 

– Det mest spridda systemet i Europa 

– 200 000 certifieringar i hela världen 

– Administrerat av BRE 

– BREEAM Communities för stadsdelar 
 

– För internationella projekt 
• BREEAM International Europe  

• BREEAM International Bespoke (för icke bestämd typ av 
byggnad) 

• Nationella manualer, National Scheme Operators (Norge, 
Nederländerna, Spanien, Sverige, Tyskland) 

 

 

 

 

 

Triangeln, 

NCC 

Emporia, Steen & 

Strøm 

Sveavägen 44, 

Diligentia 

http://www.breeam.org/index.jsp


 Livscykelpåverkan 
 Val av material 

 Co2-utsläpp 
 Energistyrning 
 Effektiv belysning 
 Effektiva transportsystem 

och utrustning 
 Energieffektiv kyla 

 Luftkvalitet 
 Termisk komfort 
 Visuell komfort 
 Dricksvatten 
 Ljudförhållanden 
 Säkerhet och trygghet 

 Hållbar upphandling 
 Byggnadspraxis 
 Aktörernas deltagande 
 planering och kalkylering 

Styrning 

Inomhusmiljö 

Energi 

Transport 

Vatten 

I BREEAM bedöms 

Avfall 
 

Markanvändning  
& Ekologi 

Material Innovation 

 Närhet till post, bank, läkare etc 
 Möjlighet till alternativa 

transportmedel  
 Säkerhet för fotgängare och cyklister 
 Kollektivtrafikens tidtabell 
 Information om avgångar (buss, tåg, T-

bana etc) 
 Max antal P-platser 

 Återanvändning av mark 
 Förorenad mark 
 Markens ekologiskt värde och 

skydd av biotoper 
 Minska påverkan på ekologin 
 Långsiktig påverkan på 

biodiversitet 

 Vattenförbrukning per år 
 Vattenmätare 
 Detektering av vattenläckor 
 Avstängning av WC 
 System för bevattning av 

växter 
 Anläggning för biltvätt 
 Lokal rening av gråvatten 

 Kylmedel – förebygga 
läckor  

 NOx-emissioner från 
värmekälla 

 Minska risken för skador 
vid översvämning 

 Minska risken att förorena 
grundvattnet 

 Störa grannar med ljus & 
ljud 

 Ny teknik, process, praxis 

 Avfallshantering 
 Återvinning 
 Byggavfall 

Föroreningar 

http://www.breeam.org/index.jsp


Aktuellt i BREEAM 

– 2 områden i Malmö ska certifieras enligt 
BREEAM Communities  

 

– Svensk version för lansering 24/4 

 

 

– 5 pilotprojekt testar den svenska manualen 
 

– Utbildning av experter på svenska BREEAM 

 
 

 

 

 

 

http://www.breeam.org/index.jsp


Speciella skäl till att välja LEED 
eller BREEAM: 

 

Speciella skäl till att välja LEED eller BREEAM: 

 

– Vill bedöma mer än själva byggnaden 

– Attraherar internationella fastighetsinvesterare 

– Starka, kända märken 

– I USA värderas certifierade hus ca 10% högre än andra 
 

 

 

 

 

http://www.breeam.org/index.jsp


Miljöbyggnad 
- det svenska systemet 

• Grunda sig på svensk bygglagstiftning och 
byggtradition 

 

• Utvecklingsarbetet startade 2004 och 
engagerade byggentreprenörer, 
fastighetsbolag, konsulter, tillverkare, 
banker, försäkringsbolag, högskolor  

 

• Hette först Miljöklassad byggnad 

 

• Arbetar strategiskt med Miljöbyggnad 

– HSB, Akademiska hus, PEAB, Midroc, 
Castellum, NCC Bostäder, Riksbyggen, 
Småa, flera kommuner, landsting… 

 

 

 

 

 



 Enkelt men ändå verkningsfullt 

 Relevant miljövärdering 

 Lätt att förstå och kommunicera 

 Enkelt att mäta eller bedöma 
indikatorerna 

 Rimlig administrativ kostnad 

 Kostnadseffektivt i projekten  

 Dokument och utredningar som 

normalt tas fram vid ny- och 

ombyggnad utnyttjas  

 Ingen papperstiger - resultatet i färdig 

byggnad kontrolleras efter två år 
 

 Baseras på omfattande 

utvecklingsarbete av en stor grupp 

branschaktörer 
 

770 Miljöbyggnader på 2 år, varför så 
populärt? 

Entreprenör Förvaltare 

BTH Karlskrona GULD 
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16 faktorer som ingår i 
Miljöbyggnad 

Ljudmiljö  

Radonhalt  

Ventilation  

Kvävedioxid   

Fuktsäkerhet  

Inneklimat vinter 

Inneklimat sommar 

Dagsljus  

Legionella 

Material Energi Innemiljö 

Dokumentation 

Utfasning av 

farliga ämnen 

Sanering av 

farliga ämnen 

Energianvändning 

Värmeeffektbehov 

Solvärmelast 

Energislag 

Ger byggnaden betyget BRONS, SILVER eller GULD  



Tankar bakom 
klassningskriterierna 

GULD 

BRONS 

SILVER 

 Motsvarar myndighetskrav från Boverket, 

Arbetsmiljöverket, Strålsäkerhetsmyndig-

heten, Socialstyrelsen m.fl. samt övriga 

branschkrav 

  

 Högre ambition än traditionellt byggande och 

byggstandard 

 

 

 Realistisk spetsteknik eller funktion – i alla fall 

utifrån miljösynpunkt. 



Fullriggaren 4, Malmö 

Uarda 5, Solna 

Kuggen, 

Göteborg 

Villa Trift, Lund 

49 certifierade 
Miljöbyggnader  

Matteannexet, 

Lund 

BRF Ellinor, 

Göteborg 

Swecohuset,  

Stockholm Kungliga 

myntkabinettet, 

Stockholm 



SGBC jobbar även med… 



 Vi utbildar branschen  
i att bygga energisnålt och miljövänligt med god innemiljö. 



Tydliga verktyg, entydig bedömning! 



Databaser och online-system  
system 



Konferenser, mässor och 
medlemsmöten 

• Sweden Green Building Conference 
11-12 september 2013, Kistamässan 



Green Building Awards 2012 



Tack för mig!  


