
 

 

                                                         

 

KTH Arkitektur och 
Samhällsbyggnad 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 BREEAM Communities –  

ett verktyg inom kommunal planering? 
 

Anna Granath 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete, avancerad nivå 

Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning    

SoM EX 2013-04 

 

 

 

Stockholm 2013 

___________________________________________ 

Kungliga Tekniska högskolan 

Institutionen för Samhällsplanering och miljö 

Avd. för Miljöstrategisk analys - fms  

 

 

   



 

Förord 

Examensarbetet utgör den avslutande delen av masterprogrammet Urban Sustainable Planning and 

Design (120 hp) vid Kungliga Tekniska Högskolan och omfattar 30 hp. Det är utfört vid avdelningen 

för Miljöstrategisk analys och handledare på KTH har varit Örjan Svane. Tack Örjan för ditt 

engagemang och stöd i mitt uppsatsskrivande! 

Examensarbetet har utförts hos konsultföretaget Ecoloop AB där jag också haft en arbetsplats under 

våren 2012. Där har Göran Lundberg och senare Kristina Lundberg varit handledare. Tack alla 

ecoloopare för att ni fick mig att känna mig som hemma från första dagen och att ni så generöst 

delade med er av era erfarenheter, tankar och tips! 

Till sist vill jag tacka alla er som deltagit i intervjustudien, utan er hade inte denna uppsats varit 
möjlig. Tack Angelica Andersson, Oskar Anselmsson, Anna Barosen, Oscar Berglund, Kristina Gabrielii, 
Per Haupt, Andreas Ivarsson, Tove Malmqvist, Karin Månsson, Kristina Nilsson, Sven Orefelt, Mikael 
Prag, Christian Röder, Michael Sillén, Bengt Wånggren, Robert af Wetterstedt och Mikael Åberg för er 
medverkan! 
 
 
Anna Granath 
 
Stockholm 27 januari 2013 

  



1 
 

Sammanfattning 

Denna uppsats utgör en explorativ fallstudie om certifieringssystemet BREEAM Communities och 

dess möjlighet att fungera som ett verktyg för svenska kommuner i plan- och exploateringsprocesser.  

Sedan ett par år tillbaka pågår de första projekten i Sverige där BREEAM Communities används. 

Företagen Diligentia och PEAB var först ut att använda verktyget vid utvecklingen av sina stadsdelar 

Masthusen och Varvsstaden i Västra Hamnen i Malmö. 

Uppsatsen utgörs i första hand av en kvalitativ intervjustudie med anställda vid Diligentia, PEAB och 

Malmö Stad, vilken genomfördes våren 2012. Studien kompletterades med två intervjuer med 

anställda vid Norrköpings kommun, detta eftersom Norrköpings kommun vid tidpunkten för 

intervjuerna, övervägde en användning av certifieringssystemet vid utvecklingen av stadsdelen 

Saltängen. Intervjustudien tar utgångspunkt i intervjupersonernas erfarenheter och tankar kring 

BREEAM Communities’ inverkan på arbetsprocessen och vilka hållbarhetsaspekter som hanteras 

inom de två projekten i Västra Hamnen. Därefter diskuteras om och hur en kommun skulle kunna 

använda verktyget i stadsutvecklingsprojekt.  

I Västra Hamnen kom initiativet att använda BREEAM Communities från de privata markägarna. 

Dessa uppger att verktyget fungerat som ett stöd i hanteringen av hållbarhetsaspekter i de pågående 

projekten. Uppsatsen pekar på att BREEAM Communities också kan bidra med fördelar i kommunala 

plan- och exploateringsprocesser. Vid dessa processer har verktyget potential att fungera som ett 

stöd och ge inspiration för att integrera hållbarhetsaspekter.  

Verktygets tillämpbarhet har påverkats av att det är ett relativt nytt verktyg som utvecklas 

kontinuerligt. Under hösten 2012 lanserades en omarbetad version av verktyget med ett nytt och 

förenklat upplägg. Utveckling av BREEAM Communities och det faktum att Sweden Green Building 

Council besluta att svenskanpassa och översätta manualen kommer underlätta användningen 

framöver, oavsett om verktyget används i syfte att certifiera ett stadsutvecklingsprojekt eller endast 

som stöd och inspiration. 
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Summary in English 

The study aims to explore BREEAM Communities’ potential to be used as a tool within municipal 

planning in Sweden.   

Since a few years BREEAM Communities is being applied in two development projects in the Western 

Harbour in Malmö. The use of the tool was initiated by the private landowners Diligentia and PEAB 

for the development of Masthusen and Varvstaden. 

By qualitative interviews with employees at Diligentia, PEAB and Malmö Municipality the experiences 

of using the tool are being explored. The interviews took place during the spring 2012 and focus on 

BREEAM Communities’ impacts on the process and the sustainability issues being addressed within 

the projects, followed by a discussion on the possibilities for a municipality to use BREEAM 

Communities. Additional interviews with civil servants at Norrköping Municipality gave 

supplementary perspectives on the possibilities to use BREEAM Communities as a tool within urban 

planning. 

Likewise the private landowners express that BREEEAM Communities has been a tool for addressing 

and integrating sustainability aspects in the development of Masthusen and Varvsstaden, this study 

indicates that BREEAM Communities has potential to benefit in municipal urban planning. The tool 

has potential to provide support and inspiration to integrate sustainability aspects from an early 

stage throughout the process.  

BREEAM Communities is a rather new tool, and it is continuously developing which has impacts on its 

applicability. In 2012 a new, simplified and more streamlined scheme was launched. The 

development of the scheme and the fact that Sweden Green Building Council will make a Swedish 

adjustment and translation of BREEAM Communities the will simplify the use of tool significantly. 
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1. Inledning 
Allt fler människor väljer att bosätta sig i städer och antalet förväntas öka de kommande 

decennierna. Därmed är utvecklingen som sker i städer en avgörande faktor i arbetet för ett mer 

hållbart samhälle. Behovet av en minskad miljöpåverkan samt en mer rättvis fördelning av våra 

gemensamma resurser är stort. Människans resursutnyttjande har dock ökat kraftigt de senast 

decennierna och inkomstskillnaderna vuxit inom de flesta länder. Mot bakgrund av detta blir det allt 

viktigare att våra städer är utformade på ett sätt som främjar en hållbar stadsutveckling. 

Stadsplanering är en av många faktorer som kan influera utvecklingen och främja hållbara alternativ. 

Det kräver samverkan och engagemang inom alla sektorer i samhället och från stadsborna själva. Ett 

stort antal frågor måste beaktas och ett stort antal aktörer involveras. Ofta uppstår motsättningar 

mellan olika frågor vilka måste synliggöras och hanteras. En förutsättning att kunna göra det är dock 

att frågorna lyfts till diskussion. För långsiktig hållbarhet behövs helhetssyn, långsiktighet och dialog 

mellan olika aktörer och sektorer för skapa genomtänkta och hållbara alternativ. Hur skapar man 

detta i praktiken? Hur ser man till att viktiga frågor hanteras i tid och inte glöms bort? Hur involveras 

de berörda aktörerna och de som har rådighet att påverka? De senaste åren har intresset för detta 

slags frågor ökat. Samtidigt har miljöklassning av byggnader blivit ett vanligt sätt att mäta nya och 

befintliga byggnaders miljöprestanda. Ett flertal svenska kommuner har också utvecklat egna 

program och riktlinjer för att driva på utvecklingen och främja ett mer hållbart byggande. Sedan 2008 

finns också internationella certifieringssystem för stadsdelar. Dessa system syftar till att ta ett 

helhetsgrepp kring sociala, ekologiska och ekonomiska frågor att beakta vid stadsutveckling för 

främja utvecklingen av en så hållbar stadsdel som möjligt. De mest välkända av dessa system är 

brittiska BREEAM Communities och amerikanska LEED Neighborhood.  I Västra Hamnen i Malmö 

pågår just nu utvecklingen av två stadsdelar där BREEAM Communities används. Det är företagen 

Diligentia och PEAB som valt att certifiera sina stadsdelsutvecklingsprojekt.  Certifieringssystem för 

stadsdelar är fortfarande ett nytt fenomen och Diligentias stadsdel Masthusen blir den första i 

Norden att certifieras enligt BREEAM Communities. Intresset för stadsdelscertifiering ökar och 

fenomenet har de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet i Sverige. Sedan våren 2010 pågår 

projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HSC) initierat av WSP, NCC, IVL Svenska miljöinstitutet 

och Stockholms Stad. Målet med projektet är en gemensam arbetsprocess som engagerar och leder 

till hållbar stadsutveckling. HCS-projektet syftar bland annat till att skapa en dialog kring 

hållbarhetscertifiering av stadsdelar, utvärdera BREEAM Communities samt eventuellt utveckla ett 

svenskt/ svenskanpassat stadsdelscertifieringssystem (Karlsson, A-K et al. 2011). 
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1.1 Syfte och Frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheterna att använda certifieringssystem för 

stadsdelar som ett verktyg inom kommunal planering.  Det kommer att göras med utgångpunkt i 

erfarenheterna från de pågående projekten i Västra Hamnen där BREEAM Communities används. 

Syftet är inte att utifrån teorier om hållbar stadsutveckling kritiskt utvärdera huruvida de aspekter 

som omfattas av BREEAM Communities leder till ett hållbart samhälle. Genom att diskutera och 

hantera de hållbarhetsaspekter som omfattas av BREEAM Communities, kombinerat med 

möjligheten att anpassa innehållet i manualen till lokala förutsättningar, har utgångspunkten för 

denna uppsats varit att certifieringssystemet har möjlighet att öka förutsättningarna att utveckla en 

mer hållbar stadsdel. 

 

Frågeställningar 

Frågeställningarna är uppdelade i en överordnad frågeställning och tre underordnade. Den 

överordnade frågeställningen lyder: 

- Kan en kommun, och i så fall hur, använda BREEAM Communities som ett verktyg i plan- och 

exploateringsprocessen för att främja en hållbar stadsutveckling? 

 

För att kunna besvara denna fråga behöver jag kunskap om den pågående stadsutvecklingen i Västra 

Hamnen där BREEAM Communities används som verktyg, där initiativet till tillämpningen tagits av 

privata aktörer. Därför undersöker jag också de underordnade frågeställningarna: 

1. Varför valde företagen att tillämpa BREEAM Communities för utvecklingen av 

stadsdelarna Masthusen och Varvstaden? 

 

2. Hur har tillämpningen av BREEAM Communities påverkat arbetsprocessen vid 

utvecklingen av Masthusen och Varvsstaden i Västra Hamnen? 

 

3. Hur har tillämpningen av BREEAM Communities påverkat hanteringen av 

hållbarhetsfrågor vid utvecklingen av stadsdelarna Masthusen och Varvsstaden? 
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2. Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 
Uppsatsen utgörs av en explorativ fallstudie (Backman, 1998) där jag studerar om och hur 

certifieringssystemet BREEAM Communities kan användas för att främja en hållbar stadsutveckling. 

Det material som bygger denna uppsats har generats genom en forskningsöversikt, genomgång av 

BREEAM-Communities manualerna, orienteringsintervjuer och en kvalitativ intervjustudie. 

Litteraturöversikten baseras på rapporter och vetenskapliga artiklar om hållbarhet, hållbar 

stadsutveckling och certifieringssystem för både byggnader och stadsdelar. Det senare för att skapa 

en förförståelse kring certifieringssystemens potential, begränsningar och tillämpningsmöjligheter. 

Artikelsökningen gjordes i databaserna Science Direkt och Scopus. Tidigt i processen genomfördes 

även orienteringsintervjuer med kunniga inom byggnadscertifiering, som komplement till 

litteraturstudien, för att öka förståelsen kring certifieringssystem och dess användning i Sverige; 

Bengt Wånggren, VD, Sweden Green Building Council, Robert af Wetterstedt, Sustainable Building 

Manager, WSP och Tove Malmqvist, forskare vid Avdelningen för Miljöstrategisk analys (fms), KTH, 

intervjuades. Resultatet från dessa intervjuer presenteras i kapitel 3, Bakgrund, även om materialet  

till viss del också inkluderar resultat för denna studie. Wetterstedt och Wånggrens uppdrag kan 

tänkas spegla deras syn på certifieringssystem och de bör därför inte ses som neutrala i denna fråga, 

men de har kunnat bidra med intressanta perspektiv och kunskap kring certifiering som fenomen.  

 

Då BREEAM Communities, och övriga certifieringssystem för stadsdelar, endast funnits ett par år på 

marknaden, finns endast ett fåtal rapporter och utvärderingar på området. Detta föranledde beslutet 

att låta min studie i huvudsak utgöras av en kvalitativ intervjustudie (Kvale & Brinkman, 2009) med 

personer som på olika sätt varit involverade i de pågående projekten i Västra Hamnen som ska 

certifieras. Eftersom företagen Diligentia och PEAB initierat och driver certifieringsarbetet för sina 

respektive stadsdelar intervjuades anställda vid dessa företag för att ta del av deras erfarenheter och 

tankar kring certifieringssystemet och arbetsprocessen. Tjänstemän vid Malmö Stad intervjuades 

också för att undersöka deras syn på BREEAM Communities och hur företagens val att tillämpa 

verktyget påverkat kommunen och utvecklingen av stadsdelarna. För att få ytterligare perspektiv 

kring hur en kommun skulle kunna använda BREEAM Communities som ett verktyg i sitt plan- och 

exploateringsarbetet utökades intervjustudien med två intervjuer med tjänstemän vid Norrköpings 

kommun. Detta eftersom Norrköpings kommun vid intervjutillfället övervägde att tillämpa BREEAM 

Communities vid utvecklingen av stadsdelen Saltängen. Detta val medförde att intervjumaterialet 

omfattas av tankar och erfarenheter från två kommunala aktörer samt två privata aktörer som 

antingen visat intresse för att använda BREEAM Communities som verktyg vid stadsdelsutveckling 

eller genom andra parters beslut kommit i kontakt med certifieringssystemet.  

 

2.2 Kvalitativ intervjustudie  
Intervjuundersökningens upplägg har följt de sju steg som presenteras av Kvale och Brinkmann 

(2009); Tematisering, Planering, Intervju, Utskrift, Analys, Verifiering och Rapportering.  
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Tematisering 

Den initiala forskningsöversikten och orienteringsintervjuerna utgjorde bakgrunden till den 

semistrukturerade intervjuguide (Dalen, 2008) som arbetades fram. Intervjuguiden omfattade 

följande fem teman:  

4. BREEAM Communities’ innehåll och utformning 

5. BREEAM Communities’ inverkan på arbetsprocessen 

6. BREEAM Communities’ fördelar respektive nackdelar 

7. Praxis och utmaningar inom svenska stadsdelsutvecklingsprojekt  

8. Om och hur BREEAM Communities skulle kunna användas i den kommunala plan- och 

exploateringsprocessen 

 

Utifrån dessa teman formulerades frågor som jag ville ha svar på men jag lämnade också utrymme 

för följdfrågor.  

Planering 

För att finna lämpliga intervjupersoner använde jag mig av ett kriterieurval (Dalen, 2008). Urvalet 

omfattade ca tre personer från varje aktörsgrupp med olika befattning och kompetens för att få ta 

del av olika perspektiv och synsätt på användningen av BREEAM Communities. Urvalsmetoden kom 

även att kompletteras med ett snöbollsurval. Vid Malmö Stad kontaktades tjänstemän vid 

Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret, Miljöförvaltningen och Fastighetskontoret med anknytning till 

de pågående projekten i Västra Hamnen. Vid företagen kontaktades nyckelpersoner vars namn 

förekom i samband med information kring projekten; de var projektansvariga, ansvariga för BREEAM 

Communities-arbetet, miljöchefer och marknadsområdeschefer samt affärsutvecklare. Vid 

Norrköpings kommun kontaktades stadsbyggnadskontoret samt två tjänstemän efter 

rekommendationer (vilka båda var involverade i utvecklingen av Saltängen).  

 

Intervju 

Intervjustudien omfattar 14 kvalitativa intervjuer; Malmö Stad (6st), PEAB (3st) Diligentia (3st) och 

Norrköpings kommun (2st). Intervjuerna varade i 50-75 min. Hälften av intervjuerna gjordes vid 

personliga möten och de övriga per telefon. Alla intervjusamtal spelades in med diktafon efter 

medgivande från intervjupersonen. Inspelningarna möjliggjorde en utskrift av hela samtalet och gav 

ett bättre underlag för vidare analys. Intervjun var semistrukturerad och gav utrymme för följdfrågor. 

Detta ledde till att jag kunde följa upp intervjupersonens uttalanden för att få mer information och 

kunskap samt försäkra mig om att jag tolkat dem rätt. Avslutningsvis gavs intervjupersonen utrymme 

att ta upp ytterligare aspekter som hittills inte berörts under intervjusamtalet.  

 

Utskrift 

Intervjusamtalen transkriberades. Då talspråket skiljer sig från det skriftliga språket valde jag att 

återge vissa partier av samtalen i en mer litterär stil för att tydligöra nyansen i intervjupersonens 

svar, men stora delar av intervjuerna återgavs ordagrant för att kunna citera intervjupersonen. I 

samband med utskriften sker en form av tolkning och bearbetning av materialet (Kvale & Brinkmann 

2009).   
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Analys 

En kvalitativ analys syftar till att studera skillnader och likheter i intervjusvaren och uppmärksamma 

gemensamma drag och aspekter som verkar vara särskilt intressanta (Lantz, 2007) (Bell, 2006). För 

att identifiera likheter, olikheter och eventuella mönster bland intervjusvaren började jag med att 

sammanfatta och systematisera intervjumaterialet. Respondenternas resonemang och tankar 

sammanställdes i tabeller och tankekartor. Datareduceringen och systematiseringen underlättade 

jämförelsen mellan gruppernas tankar och resonemang och resultaten från tankekartorna 

sammanställdes i ett dokument. Intervjuresultaten tolkades sedan mot den tidigare 

forskningsöversikten och sökte tydliggöra kopplingarna däremellan och vilka mönster som kunde 

tydas. Det blev ett sätt att länka samman delen med helheten och sätta intervjuresultaten i ett 

sammanhang (Lantz, 2007).  

 

Verifiering 

Validitet innebär att man undersöker det man säger sig undersöka samt att metodvalen är lämpligt i 

förhållande till uppsatsens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag valde att genomföra en kvalitativ 

intervjustudie som kunde generera ett material innehållande intervjupersonernas olika perspektiv 

och erfarenheter vilket var nödvändigt för att kunna besvara frågeställningen. 

 

Reliabilitet brukar ofta förknippas med pålitlighet och att en annan forskare skulle kunna genomföra 

samma undersökning och få samma resultat (Hartman, 2004). Valet att inte använda standardiserade 

frågor vid intervjuerna gav utrymme att följa upp intervjupersonens resonemang vilket bidrog med 

ytterligare perspektiv till studien (Kvale & Brinkmann, 2009).  Intervjuerna inom fallstudien spelades 

in och transkriberades för att säkerställa en god återgivning av hela intervjusamtalet. Bearbetningen 

av intervjumaterialet skedde stegvis och systematiskt och det sammanfattade materialet stämdes av 

mot de ursprungliga intervjuutskrifterna. De intervjupersoner som önskade fick också möjlighet att 

granska den slutliga återgivningen och tolkningen av material. Att studera en pågående 

arbetsprocess innebär dock att intervjupersonernas erfarenheter, kunskap och tankar förändras över 

tid. Intervjumaterialet bör ses som en skildring av tankarna och erfarenheterna under våren 2012.  

 

Generaliserbart Urvalet av intervjupersoner bidrog med ett flertal olika perspektiv vilket var viktigt 

för att uppnå syftet med studien. Det går dock alltid att påpeka att en annan urvalsmetod hade 

kunnat bidra med andra perspektiv och synpunkter och genererat ett annat resultat. Huruvida det 

går att generalisera utifrån en fallstudie är omdiskuterat och anses bero på ett flertal variabler.  

Bryman (1997) anser att en fallstudies generaliserbarhet inte är av så stor betydelse om man 

försöker utveckla en teori från fallet, det viktiga enligt honom är att teorin sedan kan testas på andra 

fall. BREEAM Communities är ett nytt certifieringssystem och under utveckling. Som nämndes ovan 

har arbetsprocesserna med verktyget fortgått sedan intervjuerna genomfördes och intervjuresultatet 

bygger på intervjupersonernas erfarenheter våren 2012. Resultatet från denna studie kan ses som ett 

inlägg i den allmänna debatten om certifieringssystem för stadsdelar. 
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3. Bakgrund 

3.1 Hållbar utveckling och stadsplaneringens roll 
Sedan begreppet hållbar utveckling blev allmänt känt 1987 har det kommit att användas frekvent och 

laddas med olika innebörd beroende på vem som använder det. Ayermans tillhör dem (2005) som 

använder en holistisk definition av begreppet. Han beskriver hållbarhet som ”Behovet av att 

tillgodose en ökad livskvalité för alla, nu och i framtid, på ett rättvist och jämlikt sätt, och samtidigt 

leva inom ekosystemens bärkraftighet” (Ayerman, 2005 s. 43, egen översättning). Ayerman menar att 

denna definition av hållbarhet speglar behovet av ett holistiskt synsätt och inkluderar aspekterna: 

livskvalité, nuvarande och framtida generationer, rättvisa och jämnlikhet i resursfördelning samt att 

leva inom de ekologiska ramarna. Fokus för denna uppsats är dock en analys av BREEAM 

Communities tillämpbarhet utifrån ett kommunalt perspektiv. Den tolkningen BRE gjort av hållbar 

stadsutveckling i BREEAM Communities genom sitt val av aspekter och frågor att inkludera i 

certifieringssystem kommer inte att granskas gentemot teorier om hållbar stadsutveckling i denna 

uppsats. Valet av hållbarhetsaspekter att inkludera i ett certifieringssystem och hur systemet är 

uppbyggt påverkar dock vilken typ av stadsutveckling som uppmuntras och är därför en högst 

relevant frågeställning. 

3.1.1 Hållbarhet och dess betydelse i stadsplaneringssammanhang 

I och med att allt fler väljer att bosätta sig i städer kommer städer och dess invånare att inneha en 

viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle.  Idag bor nästan hälften av jorden befolkning i 

städer. Vid år 2030 förväntas andel ha uppgått till 60 %. Trots att städer endast upptar 3 % av jordens 

markareal konsumerar städer 75 % av den globala energin och står för 80% av de globala 

växthusgaserna (Taylor, 2012). Därtill beräknas en stad behöva upp till 1000 gånger sin egen storlek 

för att ta hand om de avfallsprodukter den genererar (FAO, 2010).  Huruvida städer kan bli hållbara 

råder det olika uppfattningar om, men det råder stor enighet om att många städer har goda 

förutsättningar att främja en mer hållbar utveckling. Bugliarello (2006) i Taylor (2012) menar att 

städer har många egenskaper som ökar deras möjligheter att bli hållbara. Han nämner städers täta 

bebyggelse som en god förutsättning att minska det ekologiska fotavtrycket genom att minska 

energi- och materialförbrukningen. Kreativiteten, mångfalden och möjligheten till rättvis och jämlik 

fördelning av service, resurser och mobilitet anses kunna bidra till ett rikt stadsliv och ett integrerat 

och funktionellt samhälle. Rees och Wackernagel (1996) anser att städers struktur och form kan ha 

betydande effekt på individuella konsumtionsmönster av resurser, men att sociala värderingar och 

beteenden har minst lika stor inverkan på vanor och livsstilar. Därför anser de att strategisk 

stadsplanering endast kan påverka en del av den totala miljöpåverkan, men att både städer och dess 

invånare är av stor betydelse för att nå global hållbarhet (Rees och Wackernagel, 1996). Vidare 

menar Rees och Wackernagel (1996) att städer inte kan uppnå hållbarhet på egen hand eftersom de 

är beroende av sitt omland. En hållbar stad förutsätter därmed en hållbar användning av omlandet 

och de globala resurserna.  

 

3.1.2 Hållbar samhällsplanering i Sverige 

I och med Riokonferensen 1992 fick miljö- och hållbarhetsfrågan genomslagskraft i Sverige och sedan 

dess har arbetet fortgått på ett mer systematiskt sätt (Regeringen 05/06 ) och kommit att influera 

det svenska stadsbyggandet och planeringsprocessen (Cars, 2011). Riokonferensen följdes av lokala 

Agenda 21- program. Miljöbalken med bland annat krav på miljökonsekvensbeskrivningar och 
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miljöanalyser samt 16 nationella miljökvalitetsmål utvecklades alla under 1990-talet (Cars, 2011, 

Corell och Söderberg, 2007). Dessa åtaganden medförde att svenska kommuner behövde anstränga 

sig för att tillgodose hållbarhetsaspekter i den lokala samhällsplaneringen (Cars, 2011). Miljöbalkens 

införande 1999 uttrycker även en förändrad syn på miljöpolitik som en övergripande 

samhällsangelägenhet (Corell & Söderberg, 2007).  Miljökvalitetsmålet ”God byggd miljö” har 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 ” (Miljömål, 2012a). Naturvårdsverket konstaterar dock att det med dagens beslutade eller 

planerade styrmedel inte är möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020, vilket var målsättningen. 

För att kunna göra det krävs kraftfulla insatser på alla nivåer i samhället och nya styrmedel (Miljömål, 

2012b). Boverket anser också att det krävs mer omfattande förändringar för att nå framsteg på 

området, vilket i sin tur kräver insatser och engagemang från en mängd olika aktörer i samhället och 

dess invånare. Bland annat anser de att det behövs en ökad miljöhänsyn inom samhällsplaneringen i 

beslut kring var vägar och bostadsområden ska förläggas, hur nya hus ska utformas och byggas och 

kring förvaltning och renovering av befintlig bebyggelse. Därtill menar Boverket att det krävs en 

livsstilsförändring i frågor som rör exempelvis resande, uppvärmning och renovering av bostäder, för 

att miljökvalitetsmålet ska uppnås (Boverket, 2012e). Sverige ligger idag på 13:e plats på listan över 

länder med störst ekologiskt fotavtryck per person. Ekologiskt fotavtryck har blivit ett vanligt sätt att 

kommunicera människors miljöpåverkan till följd av deras konsumtion; Om alla människor i världen 

skulle konsumera lika mycket som vi svenskar skulle det behövas nästan 3 jordklot (WWF, 2011).  

 

3.2 Utmaningar och behov av samverkan 
3.2.1 Hållbarhet kräver ett synliggörande av intressekonflikter 

Begreppen hållbar utveckling och hållbarhet har kritiserats för att vara vaga och lämna utrymme för 

olika tolkningar (Robinsson, 2004). Vid Riokonferensen lanserades idén om de tre 

hållbarhetsdimensionernas (social, ekologisk och ekonomisk) inbördes relation och att hållbarhet 

endast kunde uppstå om de hanterades parallellt och samordnat (Cars, 2011). Cars (2011) anser dock 

att det är oklart hur de tre hållbarhetsdimensionera ska tolkas samt hur relationen mellan de tre 

dimensionerna ska förstås. Liksom flera andra författare, är han kritisk till att hållbarhet tenderar att 

framställas som neutral och konfliktfri. Marcuse (1998) menar att vi behöver synliggöra 

intressekonflikter och lyfta upp dem till diskussion tillsammans med frågor som maktrelationer och 

fördelning av resurser för att möjliggöra en reell omställning. Cars (2011) anser att det är mer regel 

än undantag att det uppstår motsättningar mellan hållbarhetsdimensionerna – men även mellan 

aspekter inom en och samma dimension.  Vad som är fördelaktigt på lokalnivå kan innebära negativa 

konsekvenser globalt, och tvärtom. Vad som är positivt kortsiktigt kan vara negativt ur ett mer 

långsiktigt perspektiv. Liksom Marcuse (1998) efterfrågar också Cars (2011) en mer öppen diskussion 

kring hållbarhet där eventuella målkonflikter tydliggörs och diskuteras, en diskussion han menar är 

nödvändig för att underbygga de beslut som tas.  

 

3.2.2 Behovet av dialog och ett integrerat förhållningssätt till hållbarhetsfrågor  

Organisationer, myndigheter och företag tenderar att vara uppdelade i olika enheter specialiserade 

på olika frågor (Andersson, 2011). Men hållbarhet och en hållbar utveckling förutsätter ett holistiskt 
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synsätt för att förstå samband och ömsesidig påverkan mellan olika problem och för att 

framgångsrikt kunna utveckla politiska strategier för att hantera problemen (Corell och Söderberg, 

2007). Därför menar Corell och Söderberg att ”… frågor som rör hållbar utveckling utmanar vår 

nuvarande världsbild” (ibid., 2007, s. 184). Utmaningen medför att vi behöver tänka om och utveckla 

ett helhetsgrepp samtidigt som vi parallellt måste fortsätta att också fokusera på det specifika och 

detaljerade (ibid., 2007). Wheeler (2007) poängterar att det behövs en helhetssyn inom planeringen 

för att skapa hållbara städer där markanvändning, boende, transporter, ekonomisk utveckling, 

regional utveckling och miljöplanering vägs samman. Andra faktorer som Wheeler (2007) lyfter fram 

som viktiga för en stads hållbarhet är trevliga miljöer att bo och vistas i, uppmuntran till initiativ, 

deltagande och gemensamma aktiviteter och utrymme för lokalt inflytande. Cars (2011) anser att 

den sektoriella hanteringen av hållbarhetsfrågor behöver ifrågasättas eftersom den tenderar att 

medföra att hållbarhetsaspekterna hanteras och värderas olika. I ett typiskt stadsbyggnadsprojekt 

menar han att de ekonomiska och miljömässiga aspekter ofta har självklar status samtidigt som de 

sociala hållbarhetsaspekterna inte sällan får ge vika. Ofta finns också en osäkerhet kring vad social 

hållbarhet innefattar. Andersson (2011) lyfter fram organisationsstrukturen inom företag, 

organisationer och myndigheter som en viktig bakomliggande faktor till de fysiska strukturer vi ser 

idag. Hon anser att den funktionsblandade staden ofta möter hinder just på grund av den 

organisatoriska uppdelning och specialisering som återfinns inom ett stort antal organisationer. Hon 

anser att det krävs en svår men nödvändig förändring av organisationsstrukturen för att komma 

tillbaka till en småskalig blandning av verksamheter och bostadsformer vilken hon anser vara en 

förutsättning för en hållbar stad (Andersson, 2011). Cars (2011) efterfrågar nya samverkansformer 

och forum där olika aktörer kan mötas för att hantera och diskutera hållbarhetsfrågorna på ett 

integrerat sätt. Naess (2001) argumenterar också för vikten av dialog och menar att även om dialog 

mellan olika aktörer inte kan avlägsna fundamentala konflikter gällande intressen eller värderingar 

kan dialoger synliggöra och lösa falska motsättningar och bidra med information som kan medföra 

att vissa deltagare ändrar uppfattning (Naess 2001 s. 518). Naess (2001) argumenterar för 

obligatoriska analyser av miljö- och sociala konsekvenser i planförslag samt kontinuerliga 

uppföljningar med hjälp av hållbarhetsindikatorer. Han anser att dessa bör vara tillgängliga för 

allmänheten och därmed kan medverka till en högre transparens i beslut- och 

genomförandeprocessen. Detta menar han kan generera en större beräknelighet gällande 

hanteringen av hållbarhetsaspekter i planering och policyer. I Europa idag är det inte ovanligt att 

hållbarhetsmål antas parallellt med planer med ohållbara inslag (Naess, 2001).  

 

3.3 Kommunens förutsättningar 
 

3.2.1 Kommunens ansvar och möjlighet att påverka stadsplaneringen i hållbar riktning  

Genom sitt planmonopol har kommunen ett flertal möjligheter att påverka stadsplaneringen en mer i 

hållbar riktning. I Plan och Bygglagen (PBL) regleras kommunens ansvar för den fysiska planeringen. 

Kommunen är skyldig att ha en aktuell översiktsplan vilken ska utgöra underlag vid framtagande av 

detaljplaner och områdesbestämmelser. I planerna regleras förändring av markanvändning och 

bebyggelse (Boverket, 2012d). Detaljplanen är en bindande uppgörelse mellan kommunen och 

markägaren som klargör hur mark och vatten får användas inom det aktuella området (Boverket, 

2012a). I detaljplanen specificeras vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. 

Med allmän platsmark menas oftast gator, torg och parker. Kvartersmark omfattar exempelvis 
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kvarter med bostäder, kontor, butiker och tomter. Även mer detaljerade aspekter som höjd och 

storlek på hus, avstånd mellan hus och tomtgräns, rättigheten att dra ledningar eller gångvägar över 

någon annans mark kan regleras i en detaljplan (Boverket, 2012b). Det är kommunen som beslutar 

när och var en detaljplan ska tas fram.  Vid större förändringar och vid begäran om att använda mark 

och vattenområden för bebyggelse är en ny detaljplan ett krav (Boverket, 2012c). I samband med att 

en detaljplan tas fram ska samråd genomföras för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt och 

ge berörda parter en möjlighet till insyn och påverkan. En kommun ska samråda med länsstyrelsen, 

lantmäterimyndigheten, kända sakägare och andra berörda (Boverket, 2012f). Om kommunen äger 

marken som ska exploateras tecknas ett markanvisningsavtal i samband med att kommunen säljer 

marken till en privat exploatör, ofta innehåller det också en marköverlåtelse. Om marken redan är i 

privat ägo tecknas ett exploateringsavtal för att reglerar förutsättningarna för exploatering 

(Gustafsson, 2008).  Dessa är starka formella styrmedel inom den kommunala planeringen vilka kan 

användas för att styra utvecklingen i hållbar riktning.  

 

3.2.2 Kommunala särkrav för hållbart byggande 

De senaste åren har det blivit allt vanligare att svenska kommuner ställer egna krav på hållbart 

byggande, krav som är strängare än lagkraven för att driva på utvecklingen mot ett mer hållbart 

samhälle (Socialdepartementet, 2011a, Miljöstyrningsrådet, 2012). Kraven skiljer sig ofta mellan 

kommunerna vilket innebär att byggherrar behöver anpassa sina arbetsmetoder beroende på vilken 

kommun de arbetar i. Bostadsminister Stefan Attefall har fått indikationer på att särkraven både 

fördyrar och försvårar en effektiv byggprocess (Socialdepartementet, 2011a). Det har medfört att 

utredningar initierats i syfte att minska regionala skillnader och underlätta byggandet. Parallellt 

utreder också Sveriges kommuner och landsting och Miljöstyrningsrådet möjligheten att samordna 

kommunernas energikrav på byggnader vid kommunala markupplåtelser. Regeringen har även tillsatt 

en utredning som ska analysera bestämmelserna kring planprocessen utifrån ett helhetsperspektiv 

och föreslå nödvändiga förändringar för att skapa en tydlig, effektiv och transparant genomförande-

process. I det ingår bland annat en analys av vilka frågor som kan eller bör ingå i ett 

exploateringsavtal – respektive de frågor som inte bör inkluderas (Socialdepartementet, 2011b). Idag 

råder det vissa oklarheter kring vad som kan regleras i ett exploateringsavtal. En av orsakerna enligt 

advokaten Gustafsson (2008) är att avtalet inte är reglerat i lag. Exploateringsavtalet är ett 

civilrättsligt avtal med offentligrättsliga inslag vilket Gustafsson (2008) anser orsaka 

tolkningsproblem.  

 

3.4 Certifieringssystem för hållbar stadsutveckling   

3.4.1 Certifieringssystem för byggnader och stadsdelar 

Miljöklassningssystem för byggnader har kommit att bli ett vanligt verktyg för att bedöma 

byggnaders miljöprestanda. Idag finns en mängd olika system på marknaden. BREEAM, Building 

Research Establishment Environmental Assessment, lanserades 1990 och var det första 

miljöklassningssystemet som tog ett helhetsgrepp kring byggnadens miljöprestanda. Systemet togs 

fram av det brittiska statliga forskningsinstitutet BRE tillsammans med privata branschaktörer (Ding, 

2008). Idag är BRE en stiftelse som ägs av branschaktörer (BRE, 2012a). Det brittiska BREEAM för 

byggnader och det amerikanska LEED utgör de mest tillämpade certifieringssystemen i världen (Lee, 

2011). Sedan år 2008 finns även certifieringssystem för stadsdelar (BRE, 2012b) även där tillhör 

BREEAM Communities och LEED for Neighborhood Development de mest använda (Delegationen för 
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Hållbara Städer, 2011). Ett flertal länder har eller håller på att utveckla nationella standarder för 

stadsutveckling exempelvis certifieringssystemet Green Star Community som utvecklas i Australien 

(Delegationen för Hållbara Städer, 2011). Intresset för certifieringssystem för stadsdelar ökar bland 

både myndigheter, investerare och fastighetsutvecklare (Haapio, 2011). Haapio (2011) poängterar att 

det är en nödvändig utveckling att vidga perspektivet och inte nöja sig med att mäta 

byggnadskomponenter eller byggnaders miljöpåverkan. Den snabba urbanisering som pågår gör att 

stadsdelar, byggd miljö, kollektivtrafik och tillgång till service också behöver beaktas.  

3.4.2 Projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS)  

Det finns ett stort intresse för certifieringssystem för stadsdelar också i Sverige. Sedan våren 2010 

pågår projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HSC). I projektet utvärderas internationella 

system för hållbarhetscertifiering av stadsdelar i syfte att ta fram en svenskanpassad version 

och/eller ett svenskt certifieringssystem för stadsdelar (Karlsson, A-K et al. 2011, s.5). Sweden Green 

Building Council, som idag utfärdar miljöcertifieringar för byggnader, står som mottagare för det 

resultat och rekommendationer som projektet genererar. Initiativtagare till projektet var WSP, NCC, 

IVL Svenska miljöinstitutet och Stockholms Stad. Idag består projekt- och referensgruppen av ett 

stort antal aktörer från organisationer, statliga verk, departement, kommuner, energibolag, forskare, 

arkitekter, konsulter, byggherrar och fastighetsägare. Diligentia, PEAB, Malmö Stad och Norrköping 

kommun ingår alla i projektet och dess styrgrupp (Karlsson, A-K et al. 2011, s.3)  

3.4.3 BREEAM Communities 

Certifieringssystemet BREEAM Communities utvecklades av brittiska BRE Global Ltd. Det grundar sig 

på samma slags metodologi som övrig BREEAM-system och inkluderar en oberoende 

tredjepartsgranskning (BRE, 2012c). Till skillnad från övriga certifieringssystem inom ”BREEAM-

familjen” är BREEAM Communities ett processverktyg. Det syftar till att stimulera utvecklingen av 

hållbara stadsdelar genom att hjälpa planerare och exploatörer att öka och bedöma hållbarheten i 

plan- och gestaltningsförslagen (BREEAM, 2012d). För att öka möjligheterna att tillgodose 

hållbarhetsaspekter i planarbetet och för att minska kostnader ska verktyget säkerställa att frågor 

som rör social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet beaktas tidigt i arbetsprocessen (BREEAM, 

2012d). Än så länge inkluderar inte BREEAM Communities någon bedömning av stadsdelen efter 

byggskedet utan det är hanteringen av hållbarhetsaspekter vid utvecklingen av stadsdelen som 

bedöms (BRE, 2012c). 

BREEAM-manualerna uppdateras regelbundet för att hållas á jour och fortsätta vara välfungerande 

verktyg som driver utvecklingen framåt. Under hösten 2012 lanserades en ny BREEAM Communities 

manual. Den skiljer sig på flera punkter i jämförelse med den äldre BREEAM Communities- manualen. 

Eftersom Diligentias BREEAM Communities- arbete i Masthusen baseras på den äldre manualen och 

PEABs initiala certifieringsarbete i Varvstaden utgått från äldre manualen beskrivs den nedan, och 

först i slutet av uppsatsen, på sida 40, presenteras detaljer kring den nya manualen.   

BREEAM Communities - Innehåll och användning 

Den äldre BREEAM Communities- manualen omfattar hållbarhetsfrågor fördelade inom åtta olika 

kategorier; Climate Change and Energy, Place Shaping, Community, Ecology, Transport, Buildings, 

Resources och Business (BRE Global, 2011a, s. 22). Se tabell 1 nedan. Manualen inrymmer både 

obligatoriska, valfria och projektspecifika frågor. Varje fråga poängbedöms med upp till tre poäng. 

Innovationer ger extra poäng. Poängen läggs samman och frågorna viktas innan det slutgiltiga 
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resultatet sammanställs. Det finns sex olika betygsnivåer; Fail, Pass (25 poäng), Good, Very Good, 

Excellent och Outstanding (85 poäng) (BRE Global, 2011a, s. 41-45).  

 

Tabell 1. Ämneskategorier och frågor i BREEAM Communities (2011). 

BREEAM, 2011, BREEAM for Communities Stage 2, SD5065, Technical Guidance Manual, page 22-25: 

Version 1, BREEAM Communities Assessor Manual: Development Planning Application Stage, March 

2011  

 

Kategori           Beskrivning av kategori 

 

        Exempel på valfria frågor 

 

     Obligatoriska frågor  

 

Climate 

and Energy 

Syftar till att minska projektets 

klimatpåverkan samt anpassa 

projektet till dagens och 

framtidens klimatförändringar  

- Flood Management  

- Energy and Water Efficiency 

- Renewable Energy 

- Infrastructure 

- Passive Design Principles 

 

- Flood Risk 

Assessment 

- Surface Water 

Run Off 

- Energy 

Efficiency 

- Onsite 

Renewables 

Resources Syftar till att välja en design som 

möjliggör en effektiv 

resursanvändning av vatten, 

material, avfall från 

konstruktionen, samt med 

begränsad livscykelpåverkan från 

materialen  

 

- Land Use and Remediation 

- Material Selection 

- Waste management 

- Construction Management 

- Modern Methods of 

construction 

 

- Low Impact 

Transport Fokuserar på hur människor kan 

förflytta sig till den service och 

platser de vill besöka, syftar till 

att erbjuda människor alternativ 

till privat bilanvändning och 

främja cykling och promenader 

för mer hälsosamma livsstilar.  

 

- Walkable Neighbourhoods 

- Cycle Networks 

- Provison for Public Transport 

- Green Travel Plans 

- Construction Transport 

- Local parking 

- Impact 

Assessment 

 

Ecology Syftar till att bevara naturvärden 

i området samt ta tillfället i akt 

att förbättra den ekologiska 

statusen inom och runt området 

samt på byggnaderna.  

        -      Maintaining/  

               Enhancing  Habitat   

        -      Green Corridors 

        -      Ground Pollution 

        -      Contaminated Land 

        -  Ecological Survey 
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       -       Landscaping Schemes 

Business Syftar till att främja 

verksamheter i området både i 

syfte att tillgodose service men 

också för att skapa 

arbetstillfällen för människor 

som bor i och i närheten av 

området. 

 

 

- Inward Investment 

- Local Employment 

- Knowledge Sharing 

- Sustainable Charters 

 

 

Community Syftar till att utforma området så 

att det ges förutsättningar att bli 

ett livfullt kvarter, integrerat 

med sin omgivning samt undgå 

att skapa ett faktiskt eller 

uppfattat ”gated community”.  

 

- Social Impact Assessment 

- Community Engagement 

- Sustainable Lifestyles 

- Facilities Mangement 

- Mixed of Use 

- Affordable Housing 

- Inclusive Design 

- Consultation 

 

Place 

Shaping 

Utformningen av området ska 

bidra till att skapa platser med en 

verklig identitet vilket också 

underlättar orientering i 

området. Kulturminnen och 

lokala karaktärsdrag ska också 

bevaras och prägla området. 

 

- Site selection 

- Defensible Space 

- Active Frontages 

- Green Space 

- Secured by Design 

- Housing Density 

- Design and 

Access 

- Local 

Demographics 

- Affordable 

Housing 

 

Buildings Utformningen av de enskilda 

byggnaderna ska bidra till 

hållbarhet genom ambitiösa 

miljökrav.  

- BREEAM buildings 

- Code for Sustainable Homes 

- Buildings refurbishment 

- Domestic 

- Non-Domestic 

 

BREEAM Communities-manualen är utvecklad för projekt inom England. Vid tillämpning av systemet i 

andra länder utvecklar BRE en skräddarsydd manual (Bespoke manual) tillsammans med den aktör 

som använder verktyget (BRE Global, 2011a, s. 31). Workshops med olika berörda aktörsgrupper, 

utredningar, lagar och policyer influerar den anpassade manualens innehåll och utformning. Liksom 

den ursprungliga manualen innefattar den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsfrågor (BRE 

Global, 2011a, s. 37). När manualen är färdig arbetar de involverade aktörerna vidare med 

hållbarhetaspekterna och dokumenterar hur de hanterar dem inom projektet. Certifieringsarbetet är 

uppdelat i två steg. Det första steget är Outline Planning Stage (som är ett tidigt planeringsskede) och 

senare i Detailed Planning Stage (där åtagandena konkretiseras). En frivillig bedömning kan göras 

redan vid Outline planning stage och en senare obligatorisk bedömning följer i Detailed planning 

stage som ligger till grund för den slutgiltiga certifieringen (BRE Global, 2011a, s. 32-33). Aktören 

skickar in underlaget till den BREEAM Communities assessor de anlitat. Assessorn sammanställer 
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underlaget till en bedömningsrapport vilken skickas till BRE Global i England som utför en 

kvalitetsbedömning och utfärdar certifieringen (BRE Global, 2011a, s. 37).  

3.4.5 Certifieringssystemens potential, begränsningar och framtid 

I detta kapitel presenteras resultatet från litteraturöversikten som kompletterats med orienterings- 

intervjuer med Bengt Wånggren, vd för Sweden Green Building Council, Tove Malmqvist, forskare på 

Avdelningen för Miljöstrategisk analys vid KTH och Robert af Wetterstedt, Sustainable Building 

Manager på WSP. Alla tre har stor kunskap om framförallt miljöcertifiering av byggnader samt tankar 

kring certifieringssystem för stadsdelar. Detta avsnitt inkluderar både bakgrundsinformation om 

certifieringssystem samt resultat för denna studie. Intervjuerna genomfördes våren 2012. 

Miljöklassningssystemen har medfört en ökad miljömedvetenhet i byggbranschen och anger riktning 

för byggindustrin att arbeta vidare med frågor som rör miljöhänsyn och hållbarhetsmål (Ding, 2008). 

Systemen ger möjlighet till en objektiv bedömning av miljöaspekterna hos en byggnad genom att 

använda vanliga och verifierbara kriterier och kan fungera som ett stöd för byggherrar och arkitekter 

att utveckla byggnader med hög miljöprestanda (Ding, 2008).  

Incitament att certifiera 

Både Malmqvist och Wånggren berättar att intresset för miljöcertifiering av byggnader ökat kraftigt i 

Sverige de senaste åren. Wånggren berättar att Sweden Green Buidling Council (SGBC) använder sig 

av ekonomiska drivkrafter för att uppmuntra aktörer att certifiera sina byggnader. Ibland kostar det 

att göra rätt, inte alltid men ibland, och för att en aktör ska vilja gör extra investeringar vill den ofta 

ha något tillbaka, säger Wånggren. SGBC kan erbjuda ett certifikat som fungerar som ett kvitto på de 

extra investeringar som gjorts, som aktören kan använda i sin marknadsföring. Wånggren berättar att 

certifierade byggnader tenderar att ha lägre vakansgrad och lägre driftkostnader. Det senare menar 

han bero på att vid en certifiering har man varit mer noggrann när man planerat och byggt 

fastigheten vilket leder till ett bättre driftnetto. Byggnadens värde beskrivs också kunna öka eftersom 

en certifiering innebär vad han kallar en ”framtidssäkring”. Vid certifiering hanteras miljöaspekterna 

mer långtgående än vad dagens lagstiftning kräver och därmed är man bättre förberedd om 

miljökraven höjs. Detta menar han är en aspekt investerare beaktar eftersom det kan höja 

byggnadens värde. Wånggren poängterar att miljöcertifiering av byggnader ger en möjlighet till 

personer och företag att använda sin position och organisation att minska den negativa 

miljöpåverkan samtidigt som de gör sitt jobb. Han ser att miljöcertifiering av byggnader kan bidra till 

både en bra magkänsla och stolthet inför framtiden och sina barn och barnbarn, samtidigt som det 

går att övertyga ledning och aktieägare att det är en bra affärsidé. Han tillägger: ”Kombinationen av 

de två frågorna är vad jag tror vi rider på.”  

 

När det gäller certifiering av byggnader ser Wånggren framförallt fördelar för fastighetsutvecklare 

som säljer byggnader eftersom de i större utsträckning kan påverka slutprodukten och att 

certifieringen medför en värdeökning som gör att de kan få mer för byggnaden när de säljer. Detta 

gäller särskilt för kontor, för bostäder har SGBC inte kunnat se någon värdeökning ännu eftersom 

certifiering av bostäder ännu inte tillämpats under så många år. Byggherrar däremot, menar 

Wånggren, får hantera baksidan av certifieringen. De måste säkerställa att ritningar och planer noga 

följs och att materialvalen studeras för att möta kraven samt dokumenteras i en databas. Om 

instruktionerna sedan frångåtts dras det preliminära certifikatet tillbaka.  
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Certifieringssystemens framtid 

Wånggren tror att certifiering av byggnader kommer att få ökad betydelse i och med att många av de 

stora byggbolagen nu valt att certifiera alla sina nya byggnader. Detta, menar han, kommer leda till 

att fenomenet blir mer tydligt för allmänheten, vilket på sikt kommer det att leda till en ökad 

efterfrågan hos allmänheten och att människor börjar ifrågasätta kvalitén hos icke-certifierade 

byggnader vilket kommer att gynna dem som väljer att certifiera. Wånggren menar att de flesta 

människor idag förväntar sig att byggnader ska hålla en hög kvalité, men tillägger att det inte alltid är 

så eftersom aspekter som materialval och energiförbrukning inte alltid följs upp vilket gör att det 

saknas incitament för vissa aktörer att leverera en hög genomgående kvalité.  

 

Intresset för certifiering av stadsdelar ökar bland myndigheter men framförallt bland internationella 

investerare och fastighetsutvecklare (Haapio, 2011). Haapio (2011) anser att man måste fråga sig om 

certifieringen är värd kostnaden och om intresset av certifiering endast beror på profilering och att 

dra nytta av den eller om ett intresse för hållbar stadsutveckling. Vidare poängterar Haapio och 

Viitaniemi (2008) att det finns en risk att byggnader med låg kvalité inte bedöms när en bedömning 

inte är obligatorisk, utan endast byggnader med hög kvalité där man på förhand vet att byggnaden 

kommer att få ett högt betyg i bedömningen.  

Certifieringssystemens uppbyggnad påverkar slutprodukten 

Certifieringssystem för byggnader och stadsdelar kan utformas på en rad olika sätt. Deras utformning 

och innehåll påverkar processen och det slutgiltiga resultatet. Alla certifieringssystem är uppbyggda 

kring ett antal aspekter eller indikatorer som bedöms. Indikatorerna kan ses som ett viktigt verktyg 

att på ett enkelt och rättframt sätt kommunicera information till beslutsfattare och allmänhet 

(Haapio, 2011). Wånggren poängterar vikten av att certifieringssystem revideras regelbundet och att 

kravnivåerna höjs kontinuerligt för att garantera att certifieringssystemen driver på utvecklingen. 

Detta menar han är en förutsättning för att de ska vara intressanta att tillämpa. Samtidigt menar han 

att certifieringssystemen behöver förhålla sig till dagens nivåer och säger; ”Än så länge är det så att 

inget av systemen leder till det hållbara samhället, utan det leder ju bara till mindre miljöförstöring 

(….) Skulle vi bara certifiera byggnader som inte påverkar miljön skulle vi inte kunna certifiera några 

byggnader. Det är ju tyvärr så att man måste anpassa sig till den nivån som finns och gå in där och 

sen måste man gradvis höja.”  Både Malmqvist och Haapio (2011) konstaterar att certifieringssystem 

tenderar att vara starkt präglade av den inhemska kulturen vad det gäller rekommendationer och 

standarder och har en tydlig koppling till nationella lagar och regler, byggnadskoder, kulturarv, 

livsstilar och byggnadstradition. Om de ska kunna tillämpas i andra regioner är det nödvändigt med 

lokal anpassning, annars finns det risk att fokus hamnar fel. Istället för att ta över och använda 

befintliga internationella certifieringssystem för stadsdelar argumenterar Haapio (2011) för att de 

istället kan användas som inspiration vid framtagande av nationella certifieringssystem som 

uppmärksammar lokala karaktärsdrag och behov. Det är viktigt att verktygets struktur, kriterier och 

indikatorer är anpassade till en lokal kontext. De existerande verktygen kan bidra till en diskussion 

om erfarenheter från olika typer av projekt vilket kan bidra till ökad kunskap.  

Certifieringssystem för stadsdelar & kommunala krav och hållbart byggande  

Som nämndes tidigare har ett flertal svenska kommuner tagit fram egna riktlinjer för att främja ett 

hållbart byggande inom kommunen. Wetterstedt och Wånggren anser båda att de kommunala 

särkrav som tagits fram i syfte att driva på hållbarhetsarbetet är problematiska. Wetterstedt anser 

att de ofta arbetats fram osystematiskt och att uppföljningen av målen tenderar att vara bristfällig.  
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Att arbeta med indikatorer och regelbundet göra uppföljningar menar han dock är viktigt för att 

kunna utvärdera resultatet av olika åtgärder. Istället för att kommuner lägger resurser på att utveckla 

helt egna riktlinjer och system anser han att de borde utgå från de nationella miljömålen och utforma 

mål som de sedan följer upp. Wånggren nämner att byggherrar tenderar att vara negativt inställda 

till kommunernas lokala program och riktlinjer för hållbart byggande, och att de helst vill slippa följa 

dem – eftersom det innebär ytterligare kostnader och att de behöver anpassa sina arbetsmetoder 

beroende på vilken kommun de arbetar i. Många byggherrar efterfrågar likartade arbetsmetoder i 

kommunerna vilket skulle underlätta deras arbete, men Wånggren tillägger att det är en utmaning. 

Både Wetterstedt och Wånggren ser dock en potential för kommuner att utgå från befintliga 

certifieringssystem för att formulera krav och ambitionsnivåer för hållbart byggande eller ett 

gemensamt certifieringssystem/arbetssätt för stadsdelar som diskuteras inom HCS-projektet. 

Wånggren anser att användningen av certifieringssystem innebär att kommuner kan undgå att 

behöva göra allt själva. Istället för att exempelvis noga beskriva vilka byggnadstekniska egenskaper 

en ny byggnad ska uppfylla kan en kommun istället skriva vilket system som ska användas och vilken 

betygsnivå som ska uppnås. Då certifieringssystem tillämpas blir arbetsmetoder lika, men 

kommunerna kan själva styra ambitionsnivån. Därtill behöver inte kommunen göra uppföljningen av 

kraven utan den görs av en tredjepart innan certifieringen utfärdas. Wetterstedt anser att BREEAM 

Communities kan bidra med en checklista, fördelen är att den aktör som väljer att tillämpa systemet 

inte behöver uppfinna checklistan själv och att den är vetenskapligt förankrad. Vill man inte certifiera 

menar Wetterstedt att aktören endast kan utgå från frågorna i certifieringssystemet vid och sedan 

följa upp arbetet med hjälp av det. Att använda befintlig kompetens och skapa möjligheter till 

kunskapsöverföring beskriver Wånggren som ett av målen med HCS-projektet: ”Idén är att den 

samlade kompetensen i Sverige ska bidra till ett certifieringssystem som kan användas av stora och 

medelstora, eventuellt också små kommuner. Små kommuner kanske inte har möjlighet att ta fram 

egna miljöprogram. Det blir ett sätt att slippa uppfinna hjulet själva.”  

 

Stadsdelscertifiering i Sverige 

Trots att BREEAM Communities är utvecklat i en annan kulturell kontext anser Wetterstedt att det 

fungerar relativt bra att tillämpa verktyget i Sverige och att det relativt enkelt går att kombinera med 

den svenska planprocessen. Däremot anser han att BREEAM Communities (den äldre versionen) 

ibland styr för hårt mot vissa typer av tekniska lösningar. Han anser att en mer öppen hantering av 

utmaningarna vore att föredra för att inte systemet ska fungera begränsande. Wetterstedt anser 

vidare att även om systemet syftar till att omfatta sociala aspekter av hållbarhet så inkluderas inte de 

sociala och kulturella frågorna tillräckligt. Han anser att de sociala frågorna är en utmaning och han 

tror främst att certifieringssystemen kan bidra med en medvetenhet kring frågorna och se till att de 

kommer upp till diskussion snarare än att systemet inkluderar en standardiserad checklista med 

åtgärder som ska implementeras. Han anser att det ultimata certifieringssystemet innehåller både en 

obligatorisk del och en frivillig del där den obligatoriska delen skulle utgöras av lagstiftningen. Detta 

menar han skulle leda till att miljömålen synliggörs och driver på utvecklingen. Wånggren poängterar 

att det hittills varit störst fokus på miljöfrågor i certifieringssystemen men att de även är viktigt att ta 

fram indikatorer och sätt att följa upp sociala aspekter. Han nämner att många hävdar att det är svårt 

att ta fram mätetal för sociala aspekter men han tror absolut att det är möjligt och menar att det 

tidigare hävdades att det inte gick att mäta miljöpåverkan heller, vilket bevisats vara möjligt. 

Wetterstedt hävdar att de flesta stadsdelsutvecklingsprojekt i Sverige klarar BREEAM Communities 

betygsnivå GOOD och oftast även VERY GOOD utan några förbättringar. Han anser att det är först de 
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högre betygen i BREEAM Communities som kan anses motsvara början på ett hållbart samhälle. 

Många aktörer anser dock att det blir för dyrt att uppfylla kraven på de högre nivåerna eftersom de 

kräver många olika utredningar och inkluderar flera olika aspekter berättar Wetterstedt. Därför väljer 

många att lägga sig på en lägre ambitionsnivå.  

I samband med HCS-projektet pågår en diskussion om ett eventuellt framtagande av ett 

certifieringssystem för stadsdelar anpassat till svenska förhållanden. Wånggren anser att vi inte 

direkt ska välja ett befintligt system utan börja med att ta fram våra egna krav och önskemål kring ett 

certifieringssystem och använda det som utgångspunkt. Han menar att det sedan finns olika vägar att 

gå beroende på syftet med systemet; ska det vara ett hjälpmedel i arbetet – då behövs förmodligen 

en anpassning till svenska förhållanden men ska certifieringssystemet underlätta jämförelsen med 

andra internationella projekt och uppfylla en internationell standard är internationella 

certifieringssystem att föredra. Eftersom Sverige är ett litet land anser han att det finns vissa 

nackdelar med att ta fram ett eget certifieringssystem och varumärke om man vill kunna använda det 

i kommunikation internationellt.  

 

3.4.6 Resultatet från Steg 1 i HCS-projektet 

Under det första steget i projektet utvärderades BREEAM Communities under en seminarieserie där 

sakkunniga bjöds in till workshops för att diskutera stadsdelscertifiering samt frågorna i de åtta olika 

kategorierna i BREEAM Communities. Vid en första workshop, där projektets styr-och arbetsgrupp 

samt representanter från Energimyndigheten, Trafikverket och Sweden Green Building Council 

närvarade, diskuterades fördelar och svårigheter med att jobba med hållbarhetscertifiering av 

stadsdelar (Karlsson, A-K. et al., 2011 s.9). Deltagarna ansåg att ett gemensamt ramverk skulle ha en 

positiv inverkan på aktörssamverkan. De framhöll att det skulle medföra en ökad samsyn kring miljö- 

hållbarhetsfrågor samt underlätta kommunikationen mellan aktörerna. Certifieringssystem ansågs 

också kunna bidra till mer medvetna val som kan leda till miljömässiga och ekonomiska fördelar. 

Mätbarhet och oberoende tredjepartsgranskningen upplevdes som positivt. Detta ansågs bidra med 

styrmedel och trovärdighet både mellan olika aktörer men också mellan medarbetare inom samma 

organisation. Deltagarna såg möjlighet till marknadsmässiga fördelar för byggherrar, fastighetsägare 

och konsulter samtidigt som kommuner, myndigheter och boendegruppen framhöll ett ökat 

kommunalt- och medborgarinflytande till följd av en användning av certifieringssystem (ibid). 

Projektdeltagarna fick även fundera över möjliga nackdelar eller hinder med ett införande av 

BREEAM Communities i Sverige.  Vikten av anpassning till lokala förhållanden som klimat och 

demografisk struktur framhölls. Liksom betydelsen av att utveckla prisvärda bostäder. Omständiga 

processer påpekades kunna utgöra ett hinder för mindre kommuner med knappa resurser. 

Betydelsen av att systemet kan utvecklas över tid för att hela tiden ligga i framkant och uppmuntra 

till ambitiösa satsningar betonades. Deltagarna uppfattade det också som en stor utmaning att få till 

den samverkan och finansiering som krävs för att kunna ta fram ett välfungerande system i Sverige 

(ibid). 

 

Aktörerna som deltog vid genomgången av frågorna i BREEAM Communities ansåg att 

certifieringssystemet erbjuder ett strukturerat arbetsätt där helheten beaktas, något deltagarna  

efterfrågat och känt behov av. Vidare framhöll de att certifieringssystemet kan fungera som ett 

kommunikationsverktyg, ge erkännande för hållbarhetsarbete och möjliggöra en jämförelse av städer 

och stadsdelars hållbarhet (Karlsson, A-K., et al., 201,1 s.45). En jämförelse visade att BREEAM 
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Communities kan fungera som ett viktigt verktyg för att nå de svenska miljömålen. Vi denna 

beräkning framkom att frågorna i BREEAM Communities kunde kopplas till 10 av de 16 nationella 

miljömålen. Kategorin Buildings var då inte medräknad eftersom att BREEAM Communities tillåter att 

olika certifieringssystem för byggnader tillämpas vilket gör det svårt att beräkna kategorins påverkan 

(ibid).  

Deltagarna ansåg dock att en anpassning är nödvändig för att kunna använda systemet i en svensk 

kontext. Frågor, aktörers roller och ansvarsfördelning bör utvecklas med hänsyn till dagens 

planeringsprocess. Inom vissa områden efterfrågas en ny ansats för att fånga in en mer svensk 

ambition på området. Deltagarna ansåg också att frågor och poängnivåer behöver anpassas och 

omformuleras med utgångspunkt i vad som är lagkrav och ”best practice” både i Sverige och 

internationellt gällande tekniska lösningar, samverkansformer och planeringsverktyg (Karlsson, A-K., 

et al., 2011, s.45-46). Vidare ansåg deltagarna att ambitionsnivån inom vissa områden är för låg och 

att systemet ibland styr åt olämplig riktning. I andra fall att certifieringssystemet omfattar frågor som 

vi hittills inte prioriterat i Sverige, och där det i dagsläget saknas svenska styrmedel eller 

inventeringsunderlag (Karlsson, A-K., et al., 2011, s. 45). Deltagarna önskade att frågorna i större 

utsträckning utgår från ett systemperspektiv med ett fokus på den funktion man vill uppnå och 

lämnar öppet för olika metoder att tillgodose målet. Ett fokus på funktion skulle också motverka 

styrning av tillfälliga stadsplaneideologier, vilket de ansåg vara fallet i den äldre BREEAM 

Communities- manualen särskilt kategorin inom Place Shaping. Deltagarna framhöll också att det i 

planeringsskedet är mer intressant att arbeta med utredningar och strategier och först senare i 

processen föreslå konkreta lösningar. Att styra för mycket ansågs hindra innovationer. De önskade 

att en anpassad version tog sin utgångspunkt i den svenska planprocessen och att frågorna inom 

BREEAM Communities relaterades till olika skeden i planprocessen. På så sätt skulle det kunna 

tydliggöras vilken typ av dokumentation som behövs för att hållbarhetsaspekten ska tolkas som 

hanterad i projektet. Vidare framhölls vikten av att hålla systemet uppdaterat samt ett intresse för 

uppföljning med jämna intervall efter projektets avslut. De ansågs viktigt att planera för uppföljning 

och tydliggöra ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna (Karlsson, A-K., et al., 2011, s. 46- 47). 

 

3.5 Sammanfattning  
Litteraturöversikten och orienteringsintervjuerna påvisar att certifieringssystem för byggnader har 

blivit ett vanligt verktyg för att bedöma en byggnads miljöprestanda och kan användas som ett stöd 

för att utveckla byggnader med lägre miljöpåverkan. Ett incitament för privata aktörer beskrivs vara 

möjligheter till värdeökning, kvalitetssäkring och marknadsföring. Vidare beskrivs 

certifieringssystemens utformning påverka slutprodukten samt att de tenderar att präglas av den 

kulturella kontext de är utvecklade i. Inom HCS-projektet konstateras att BREEAM Communities 

erbjuder ett strukturerat arbetsätt för hantering av hållbarhetsfrågor och kan bidra med ett 

erkännande för de satsningar som gjorts men att det samtidigt behöver anpassas för att fungera väl i 

en svensk kontext. Mot bakgrund av detta studeras intervjupersonernas erfarenheter och tankar 

kring att tillämpa verktyget i svenska stadsutvecklingsprojekt. Hur har verktygets upplägg och 

innehåll påverkat arbetsprocessen och samverkan med andra aktörer? Hur hanteras 

hållbarhetsfrågor inom dessa projekt, har ytterligare hållbarhetsaspekter tillkommit? Hur påverkas 

arbetet av att certifieringssystemet är utvecklat i England?  Hur har BREEAM Communities- manualen 

anpassats till lokala förhållanden? 
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I och med att allt fler människor väljer att bosätta sig i städer kommer städer och dess invånare att 

inneha en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle.  Därmed ställs högre krav på de 

städer vi utvecklar och kommuner har en viktig roll att påverka stadsutvecklingen i hållbar riktning. 

Utmaningen kräver helhetssyn och samverkan med övriga aktörer. Boverket och Naturvårdsverket 

efterfrågar ytterligare insatser på alla nivåer i samhället och nya styrmedel för att Sverige kunna göra 

framsteg på miljöområdet och nå uppsatta mål. Ett flertal svenska kommuner har utvecklat egna krav 

och riktlinjer för att få öviga aktörer att vidta mer ambitiösa hållbarhetssatsningar än vad lagen 

kräver. Detta har dock mött motstånd och ifrågasatts. Genom orienteringsintervjuerna framkommer 

att mer likvärda arbetssätt i svenska kommuner skulle underlätta för aktörer som verkar i olika 

kommuner samt att certifieringssystem har potential att fungera som utgångspunkt vid framtagande 

av lokala mål och riktlinjer vilket skulle kunna spara kommunerna tid och resurser. Utifrån detta 

undersöks intervjupersonernas syn på utmaningar i stadsutvecklingsprojekt samt om de anser att det 

behövs ytterligare verktyg för att hantera hållbarhetsaspekter. Vidare undersöks vilka incitament, 

möjligheter samt svårigheter som finns för en kommun att använda BREEAM Communities som 

verktyg inom kommunal planering. 

 

  



22 
 

4. Stadsutveckling enligt BREEAM Communities i Västra Hamnen 
I Västra Hamnen i Malmö pågår två stadsdelsutvecklingsprojekt som avses att certifieras enligt 

BREEAM Communities.  

Västra Hamnen i Malmö 

För drygt tio år sedan stod området Bo01 klart i Västra Hamnen. Det var början på en omvandling av 

hela Västra Hamnen från industrimiljö till blandstad med högt uppsatta hållbarhetsmål (Malmö Stad, 

2012a). Bo01 har fått både nationell och internationell uppmärksamhet för stadsdelens miljöprofil 

och arkitektoniska utformning. Nu pågår en utveckling av bostäder, service och kontor i de 

omkringliggande områdena och Malmö Stad har som vision att hela Västra Hamnen ska bli ett 

nationellt exempel på hållbar stadsutveckling. Utvecklingen i Västra Hamnen ska driva på hela Malmö 

Stads omställning till ett mer hållbart samhälle (Malmö Stad, 2012a). Fokus för denna uppsats är 

utvecklingen av områdena Masthusen, som ägs av Diligentia, och Varvsstaden, som ägs av PEAB. 

Dessa företag har själva tagit beslutet att använda BREEAM Communities som verktyg vid 

utvecklingen av stadsdelarna och avser att certifiera dem. Utvecklingen av stadsdelarna påbörjades 

redan innan certifieringssystemet kom in i bilden och företagen har haft ett flerårigt samarbete med 

Malmö Stad. Under den tiden har ett flertal gemensamma dokument tagits fram, bland annat 

planprogram och värdeprogram. Värdeplanering är en arbetsmetod Malmö Stad tillämpat vid 

utvecklingen av Västra Hamnen. Istället för att utgå från fysiska strukturer syftar värdeplaneringen till 

att enas kring långsiktiga värden som ska fungera vägledande i planeringen och utvecklingen av 

stadsdelen. Arbetet med värdeplanering drivs av stadsbyggnadskontoret tillsammans med 

gatukontoret, miljöförvaltningen och fastighetskontoret och respektive byggherre (Malmö Stad, 

2012b). 

 

 Figur 1: Västra Hamnen i Malmö. (kartbild hämtad från: eniro.se. Egna, ungefärliga markeringar).  

Masthusen i turkost. Varvsstaden inramat i blått och Turning Torso i lila. 
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Masthusen  

Masthusen är beläget mitt i Västra Hamnen och avser ett ca 11 hektar stort område. 1999 köpte 

Diligentia området av Malmö Stad som förvärvat marken tre år tidigare. Områdets historia inrymmer 

flera industriverksamheter, bland annat fartygsproduktion och en bilfabrik. Efter att SAABs bilfabrik 

lades ner i början på 1990-talet omvandlades lokalerna till mässhallar (Malmö Stad, 2008). Dessa revs 

2011 och idag återfinns endast en Ica Maxi butik, ett kontorshus och en skola på området. Nu ska 

Masthusen utvecklas med handel, kontor och bostäder. Genom stråk och mötesplatser ska 

Masthusen länka samman övriga delar av Västra Hamnen. Det ska bli en levande plats, tillgänglig för 

alla med ett rikt stadsliv. Området ska vara hållbart ur social, ekologisk and ekonomisk betydelse - 

och man vill att hållbarheten ska synas (Malmö Stad & Diligentia, 2011). Vid mitten av 00-talet 

inledde Diligentia och Malmö Stad ett samarbete kring utvecklingen av stadsdelen och flera 

gemensamma planer och dokument har arbetats fram sedan dess. Under 2011 och 2012 sålde 

Diligentia sju av Masthusens 18 kvarter till IKANO Bostad, Hökerrum Bygg och Riksbyggen för 

bostadsutveckling (Diligentia, 2011, Diligentia, 2012a). Antalet aktörer som omfattas av BREEAM 

Communities-arbetet har därmed ökat. 

 

Varvsstaden  

”… Varvsstaden ska bli en attraktiv stadsdel med tydlig identitet inom hållbar- och nyskapande 

stadsutveckling” (Malmö Stad, 2011a, s. 5), så beskrivs den nya stadsdelen i det gemensamma 

värdebaserade planprogrammet som Malmö Stad tillsammans med markägaren PEAB tagit fram. 

Varvsstaden omfattar ett 19 hektar stort industriområde som ska omvandlas till en blandad 

stadsmiljö med bostäder, arbetsplatser, service och kultur (Malmö Stad, 2012a). Också i detta 

stadsutvecklingsprojekt betonas funktionsblandning, mötesplatser och livfulla offentliga rum. I 

dagsläget finns flera tillverkningsindustrier i området, bland annat produktion av vindkraftstorn och 

malmvagnar och området är stängt för allmänheten (Malmö Stad, 2011b). Omvandlingen av 

Varvsstaden påbörjades redan 2010 då SVT (Sveriges television) flyttade in i nya lokaler i ena hörnet 

av stadsdelen; detta var första steget i utvecklingen av mediaklustret ”Media Evolution City”. 

Varvsstaden planeras vara fullt utbyggd år 2030. Eftersom området är rikt på kulturminnen ska vissa 

tas tillvara och ge karaktär till området, bland annat ska traverser och en del av byggnaderna från 

Kockums fartygstillverkning bevaras (Malmö Stad, 2011b).  
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Saltängen 

Vid intervjutillfället, våren 2012, överväger Norrköpings kommun att använda verktyget BREEAM 

Communities vid utvecklingen av stadsdelen Saltängen. Saltängen är ett centralt beläget område 

med gångavstånd till järnvägsstationen. Området består idag av småindustrier och 

hamnverksamheter. Visionen är att utveckla området med bostäder, service, arbetsplatser, handel 

och restauranger och göra det till en del av Norrköpings innerstad. Planerna innefattar bland annat 

olika typer av boenden och upplåtelseformer, ett kulturstråk och utveckling av en angränsande 

ekopark med rum för rekreation och aktiviteter. Vissa äldre byggnader med hög arkitektonisk kvalité 

ska bevaras och utgöra en kontrast till de nya byggnaderna och kajen lyfts fram som stadsdelens 

blivande vardagsrum (Norrköpings kommun, 2013). 

 

 
Figur 2: Saltängen i Norrköping. (kartbild hämtad från: eniro.se, egen markering) 
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INTERVJUPERSONER 

 

Intervjupersoner vid Diligentia 

Anna Barosen, Projektchef, Projektledare för BREEAM Communities- arbetet i Masthusen. 

Andreas Ivarsson, Marknadsområdeschef, Malmö. 

Sven Orefelt, Chef Projekt & Teknik, ingår i styrgruppen för Masthusen  

och var med och initierade BREEAM Communities-arbetet. 

 

Intervjupersoner vid PEAB 

Kristina Gabrielii, Miljöchef 

Karin Månsson, Projektledare/ utvecklingsansvarig för Varvsstaden. 

Angelica Andersson, Affärsutvecklare för energi- och miljöfrågor,  

ansvarar för BREEAM Communities-arbetet 

 

Intervjupersoner vid Malmö Stad 

Kristina Nilsson, Planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, projektledare Varvsstaden 

Oskar Anselmsson, Detaljplanehandläggare, Stadsbyggnadskontoret (bl a för Masthusen) 

Oscar Berglund, Exploateringsavtalshandläggare, Fastighetskontoret (bl a för Masthusen) 

Christian Röder, Samhällsplanerare/Miljösamordnare, Fastighetskontoret, 

Exploateringsavdelningen 

Michael Sillén, Projektledare, Miljöförvaltningen 

Mikael Prag, Projektledare, Gatukontoret, konsult från Kreera 

 

Intervjupersoner Norrköping Kommun 

Per Haupt, Planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret 

Mikael Åberg, Handläggare, Mark och Exploateringskontoret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Intervjustudie om BREEAM Communities  
I följande kapitel presenteras resultatet från intervjustudien med anställda vid Diligentia, PEAB, 

Malmö Stad och Norrköpings kommun. I tabell 2 ges en kort presentation av de intervjupersoner som 

deltog i studien våren 2012.  

Tabell 2. Personer som deltog i intervjustudien 
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5.1 Orsaker till användningen av verktyget i Västra Hamnen 
Beslutet att tillämpa verktyget för stadsdelarna Masthusen och Varvsstaden fattades av företagen 

själva. I detta kapitel återges intervjupersonernas beskrivningar om orsakerna som föranledde 

beslutet. 

Redan innan BREEAM Communities kom in i bilden fanns Malmö Stads vision om Västra Hamnen som 

en stadsdel med tydlig hållbarhetsprofil. Kristina Gabrielii på PEAB beskriver Malmö Stads ambitioner 

som en bidragande faktor till företagets beslut att certifiera stadsdelen: ”Valet att gå in i det här är ju 

att för att Varvsstaden är ett område där man redan från början haft väldigt mycket dialog med 

Malmö Stad och har ambitionerna att jobba med hållbarhetsfrågor och så tillsvidare att det finns 

krav på att det ska bli en grön stadsdel, att det ska bli en trevlig miljö, det finns krav på att det ska 

vara en ganska hög exploatering på det, och det där… det är ju en utmaning att få ihop det och det 

innebär ju att de här frågorna varit på tapeten från början”.  

Både anställda på PEAB och Diligentia berättar att det är ovanligt att företagen utvecklar hela 

stadsdelar. Därför uppstod många frågor kring tillvägagångssätt och hantering av miljö- och 

hållbarhetsfrågorna på den nya skalnivån: ”Var börjar man någonstans?! (…) Att jobba med ett 

område är ju så mycket större, och det kommer ju in helt andra frågor; hur byggnaderna samverkar, 

det sociala livet emellan, och den ekonomiska hållbarheten, vad är det för typ av verksamheter som 

ska vara i område, alltså hur bygger man stad.” (Anna Barosen, Diligentia). De anställda vid företagen 

hade hört talas om BREEAM Communities och trodde att det kunde bidra med att strukturera upp 

arbetet med hållbarhetsfrågorna; bland annat genom att se till att frågorna hanteras vid rätt tidpunkt 

i processen och att inga frågor tappas bort. Den marknadsföringspotential som tillämpningen av 

BREEAM Communities medför, nämns också som en viktig bakomliggande faktor. Flera av de 

anställda vid företagen uppger att det blivit viktigare för företag att arbeta aktivt med 

hållbarhetsfrågor och att det blivit ett sätt för företag att profilera sig, och både Diligentia och PEAB 

miljöcertifierar numera alla sina nya byggnader. Gabrielii på PEAB berättar att BREEAM Communities-

arbetet i Varvsstaden erbjuder en möjlighet för företaget att kommunicera sin ambitionsnivå på 

hållbarhetsområdet: ”Vi har satt ned foten och sagt att vi ska bli duktiga på det här med hållbart 

samhällsbyggande, och då är det här ett sätt att kunna kommunicera vad vi konkret gör.” Andreas 

Ivarsson, marknadsområdeschef på Diligentia, nämner också den affärsmässiga dimensionen av 

tillämpningen av certifieringssystemet och säger ”Vi är ganska övertygade att det här kommer att 

hjälpa vår affär”. Han berättar att BREEAM Communities bidrar med ett helhetsperspektiv vilket han 

tror kommer medföra att stadsdelen upplevs som mer attraktiv av både boende, verksamma och 

besökare. Sven Orefelt på Diligentia, bekräftar att tillämpningen av certifieringssystemet har medfört 

stor uppmärksamhet både för stadsdelen men också för bolaget. Han berättar också att de fått bra 

priser för byggrätterna de sålt i Masthusen, men att det självklart är svårt att veta exakt vad de 

kunnat sälja dem för om de inte hade tillämpat certifieringssystemet. 

Den oberoende granskning av arbete som ingår vid tillämpningen av certifieringssystemet framhålls 

som positiv av flera intervjupersoner och anses medföra en kvalitetssäkring. Angelica Andersson på 

PEAB ser flera fördelar med den oberoende bedömningen ”En tredjepartsgranskning ger 

trovärdighet för kunden men den ger också oss en massa fördelar, vi får hjälp att följa upp det vi 

åtagit oss att göra - det är någon som ligger på oss utifrån”. 
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Var i certifieringsarbetet befann sig företagen då intervjuerna 

genomfördes våren 2012?  

Diligentia 

Orefelt berättar att certifieringsarbetet inleddes år 2010. Tillsammans med BRE arbetade de 

fram en skräddarsydd manual för Masthusen. Diligentia försåg BRE med underlag och 

utredningar och BRE ordnade workshops där berörda aktörer bjöds in för att dela sina 

synpunkter kring stadsdelsutvecklingen och frågorna i den ursprungliga manualen. Utifrån 

detta underlag tog BRE tillsammans med Diligentia fram den skräddarsydda manualen. Under 

våren 2012 är Diligentia på väg att avsluta första steget i processen; Outline Planning Stage. 

Barosen beskriver detta steg som en förbedömning där de sätter sina ambitioner för 

projektet. Ett flertal olika utredningar har gjorts och företaget har gått igenom alla frågor och 

poängnivåer i certifieringssystemet och satt en preliminär ambitionsnivå. Diligentia har även 

sammanfattat alla åtaganden i ett Hållbarhetsprogram, vilket är ett dokument som alla 

aktörer verksamma i Masthusen ska följa. Vid nästkommande steg i certifieringsarbetet, 

Detailed Planning Stage, konkretiseras ambitionerna ytterligare och det krävs ett mer 

omfattande och detaljerat underlag som verifierar hanteringen av hållbarhetsfrågorna inom 

projektet.  

 

PEAB 

Andersson berättar att PEAB påbörjade sitt certifieringsarbete efter Diligentia. Under våren 

2012 pågår arbetet med den skräddarsydda manualen för Varvstaden. Då BRE parallet 

reviderar BREEAM Communities-manualen kommer PEAB att invänta denna version och 

använda den som utgångspunkt för det resterande arbetet med stadsdelen. Fram till 

intervjutillfället våren 2012 har PEAB arbetat enligt samma typ av arbetsprocess som 

Diligentia där de bland annat haft workshopdagar tillsammans med BRE för berörda aktörer.  

Att företagen valde att certifiera stadsdelarna enligt BREEAM Communities och inte något annat 

certifieringssystem beskrivs till stor del bero på möjligheten att ta fram en skräddarsydd manual och 

därför, i högre utsträckning än övriga system, kunna anpassa manualen till de lokala 

förutsättningarna.  
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5.2 Verktygets inverkan på arbetsprocessen 
I detta kapitel presenteras intervjupersonernas svar kring hur valet att tillämpa BREEAM Communities 

för Masthusen och Varvsstaden har påverkat arbetsprocessen och aktörssamverkan inom 

stadsdelsutvecklingsprojekten.  

BREEAM Communities som processverktyg och checklista 

Att hållbarhetsfrågorna lyfts till diskussion tidigt i processen, att de hanteras systematiskt och att 

arbetsprocessen noggrant dokumenteras nämns som certifieringssystemets mest betydelsefulla 

inverkan på arbetsprocessen. Barosen på Diligentia berättar att BREEAM Communities medfört att 

hanteringen av hållbarhetsfrågorna konkretiserat. Frågorna har tidigt förts upp på dagordningen och 

certifieringssystemet har uppmuntrat till en rad olika utredningar och studier. Detta menar hon har 

medfört att de bättre kunnat planera hur och när de olika frågorna ska hanteras i arbetsprocessen 

för att ge önskat resultat. Andersson på PEAB berättar att BREEAM Communities även medfört att de 

involverade i projektet enklare kunnat studera frågorna gemensamt och kunnat undersöka om de 

”stärker eller sänker varandra”. Hon anser att genom att från början se till helheten och vilka 

lösningar som är förenliga ökar möjligheten att skapa en mer hållbar stadsdel. Den tidiga hanteringen 

av frågorna beskrivs medföra många fördelar. Ivarsson på Diligentia menar dock att det också varit 

en utmaning att tidigt i processen ta ställning i en del frågor som certifieringssystemet 

uppmärksammar. Han menar att vissa saker vet man först då man tecknar avtal med de framtida 

hyresgästerna, exempelvis vilken typ av verksamheter som kommer etablera sig i området. Vidare 

menar han att det gäller att vara beredd på att ta en högre kostnad initialt, samt att den affärsnyttiga 

aspekten emellanåt är mindre tydlig och att återbetalningstid för vissa investeringar kan vara lång. 

Detta ser han som en utmaning och betonar att det gäller att våga. 

 

Barosen och Orefelt på Diligentia är noga med att understryka att certifieringssystemet inte är ett 

facit på hur man bygger en hållbar stadsdel utan endast ett verktyg för att hjälpa till att nå uppsatta 

mål. De poängterar att certifieringssystemet hjälper till att föra upp viktiga frågor på dagordningen, 

men att det är personerna som är involverade i projektet som utgör kompetensen och att det är 

deras val och beslut som avgör hur stadsdelen blir i slutändan. Orefelt beskriver certifieringssystemet 

på följande sätt: ”Det är en stor checklista, det är ett verktyg; man har sina diskussioner, gör sina val, 

sätter sina mål och sen jobbar man gemensamt mot det.” Han är noga med att poängtera att 

tillämpningen av certifieringssystemet inte får bli en poängjakt utan BREEAM Communities ska 

fungera som ett stöd i arbete med hållbarhetsfrågorna.  

 

Dokumentation 

Dokumentation av hur hållbarhetsfrågorna hanteras inom projektet är en central del i tillämpningen 

av BREEAM Communities. Certifieringen utfärdas redan innan stadsdelen är färdigbygd och Barosen 

på Diligentia beskriver det som att det är ”företagets löfte” om den stadsutveckling som ska ske som 

certifieras. Detta löfte om hur företaget tillsammans med andra aktörer avser att utveckla stadsdelen 

ska underbyggas med olika underlag som utredningar, planer, ritningar, protokoll och 

bekräftelsebrev. Orefelt och Ivarsson på Diligentia beskriver det initiala administrativa arbetet och 

dokumentationen som omfattande arbetsmoment som kräver tid och resurser. Men de tillägger att 

omfattningen har påverkats av att Diligentia är först att tillämpa certifieringssystemet i Sverige.  
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Aktörssamverkan och medborgardialog 

Orefelt och Ivarsson på Diligentia poängterar betydelsen av engagemang och stöd från ledningen för 

att kunna driva certifieringsarbetet. Från intervjuerna framgår också vikten av kommunens stöd för 

att framgångsrikt kunna driva certifieringsarbetet och hanteringen av hållbarhetsaspekterna. Vissa 

frågor som till exempel kollektivtrafik och cykelbanor ligger utanför företagens rådighet och kräver 

kommunens engagemang. ”Det hade varit svårt att göra någonting och trycka på att vi vill jobba med 

det här om staden inte hade varit intresserad, men Malmö Stad är ju väldigt drivande i de här 

frågorna” säger Gabrielii på PEAB. De anställda vid företagen beskriver att utvecklingen av 

stadsdelarna involverat många olika aktörer, dels tjänstemän vid Malmö Stad men också andra.  

 

Det var företagens beslut att arbeta enligt BREEAM Communities i Masthusen och Varvsstaden och 

de är också de som har lett certifieringsarbetet. Malmö Stad är en av de aktörer som påverkats av 

företagens val att tillämpa certifieringssystemet och vid intervjuerna delar tjänstemännen med sig av 

sina erfarenheter och tankar kring detta. Det framgår att fler av tjänstemännen tycker att det är 

spännande och ser positivt på företagen beslut att certifiera sina områden, men uttrycker att det 

samtidigt funnits en osäkerhet kring vad certifieringen innebär för kommunen. Det har också funnits 

en rädsla för ökade kostnader, framförallt hos Gatukontoret. Det framstår som att Gatukontoret är 

den kommunala enhet som vid tidpunkten för intervjuerna påverkats mest av valet att tillämpa 

certifieringssystemet, men tjänstemännen uppger att de inte märkt av ökade utgifter. Snarare är 

skillnaden att projekteringar gjorts vid ett tidigare skede än normalt. De anställda på Diligentia 

uttrycker att de från början inte heller visste exakt hur certifieringssystemet skulle komma att 

påverka arbetsprocessen eftersom ingen tidigare tillämpat verktyget i Sverige, men att de lärt sig 

genom att arbeta med det. För tjänstemännen på kommunen har Diligentia hållit ett flertal 

informationsträffar om BREEAM Communities samt ytterligare möteskedjor för olika förvaltningar för 

att mer detaljerat gå igenom hur systemet påverkar projektet och förvaltningens arbete. Sedan 

menar Orefelt att Diligentia bara kan hoppas att de tjänstemän som ska jobba med projektet 

kommer till mötesträffarna som företaget anordnar. Han tillägger att tjänstemännen också har ett 

eget ansvar att söka kunskap om certifieringssystemet, särskilt eftersom Malmö Stad, likt Diligentia, 

ingår i HCS-projektet. Mikael Prag på Gatukontoret beskriver det som en resa innan de förstod hur 

kommunen skulle komma att påverkas av tillämpningen av BREEAM Communities. De intervjuade 

tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret uttrycker vid tidpunkten för 

intervjuerna, våren 2012, att de inte sett några förändringar i sitt arbete till följd av tillämpningen av 

certifieringssystemet och de uttrycker att de fortfarande inte riktigt vet om och hur BREEAM 

Communities kommer att påverka deras arbete. Några av tjänstemännen upplever att de haft en 

begränsad insyn i BREEAM Communities-arbetet och att det också på egen hand haft svårt att erhålla 

information om certifieringssystemet. ”Det känns som att det är mycket hemligt runt BREEAM 

Communities, går man in på hemsidan finner man mycket lite information (...)det skulle kunna vara 

mer tillgängligt” menar Oskar Anselmsson, detaljplanehandläggare på Malmö Stad. Vissa av 

tjänstemännen uttrycker en önskan om ökad insyn och involvering i BREEAM Communities-arbetet 

och tror och hoppas att på ett närmare samarbete med företagen framöver.  

 

Orefelt på Diligentia upplever att tillämpningen av certifieringssystem stärkt bredden av kontakter de 

haft med kommunen och medfört ett närmare samarbete med Malmö Stad, framförallt med 

Miljökontoret. Dock upplever Orefelt och Barosen att stödet från kommunens ledning varit starkt 

men att intresset och engagemanget för BREEAM Communities-arbetet varierat mellan 
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förvaltningarna och att funnits svårigheter att ”sippra ner informationen i organisationen”. De 

betonar att det krävs engagemang från alla berörda aktörer för att hållbarhetsfrågorna i BREEAM 

Communities ska bli tillgodosedda inom projektet. Både Orefelt och Barosen är eniga om att en 

förutsättning för att kunna göra det är att man vågar tänka nytt, se möjligheter och pröva nya 

arbetssätt. Tjänstemän på kommunen och anställda vid företagen nämner dock att det kan ta tid och 

vara svårt att implementera nya tankebanor och arbetssätt i en organisation.  

 

Tillämpning av certifieringssystemet har medfört nya former av dialog och workshops. Angelica 

Andersson och Karin Månsson på PEAB är mycket positiva till de inledande workshoparna med BRE 

där olika aktörer bjöds in. Syftet med workshoparna var att generera kunskap och synpunkter från 

olika aktörsgrupper att beakta vid framtagandet av den skräddarsydda manualen för Varvsstaden. I 

samband med dessa bjöds tjänstemän från kommunen, fjärrvärmebolag och andra aktörer kopplade 

till infrastrukturfrågor in för att diskutera frågorna i certifieringssystemet under en dag. Den följande 

dagen bjöds företagare i området in till en dialog för att BRE skulle få ta del av deras tankar och 

synpunkter kring stadsutvecklingen och Västra Hamnen. Eftersom det ännu inte bor några i 

Varvsstaden valde BRE att tillsammans med konsulter gå runt i närområdet och intervjua personer 

som vistades där. De anställda vid PEAB upplevde aktiviteterna under workshopdagarna som mycket 

givande då de involverade många aktörer, ökade engagemanget bland deltagarna och genererade 

nya insikter. Andersson menar också att det minskar risken för att arbeta i ”stuprör” då aktörerna 

träffas tidigt och diskuterar gemensamma frågor. Hon ser också positivt på BRE’s metoder att få in 

synpunkter från olika grupper och säger ”När man går ut och frågar folk så här kan man få en annan 

input, till samråd kommer ofta de som är missnöjda.” 

De anställda vid PEAB uttrycker att samarbetet med BRE fungerar väl och att de varit ganska flexibla 

med att finna lösningar för stadsdelarna i Västra Hamnen. Månsson och Andersson på PEAB uttrycker 

att det varit lite ovant och en utmaning att diskutera alla frågor på engelska med BRE men menar att 

det också gett tillfälle att reflektera över deras eget arbete i och med att de behövt beskriva det för 

någon utomstående. 

BREEAM Communities som kommunikations- och förhandlingsverktyg 

Flera intervjupersoner nämner att det i stadsutvecklingsprojekt kan vara en utmaning att komma 

överens och skapa samsyn. Gabrielii på PEAB nämner att det ibland kan vara svårt nog att nå samsyn 

inom den egna verksamheten mellan dem som arbetar med fastighetsutveckling, bostadsutveckling 

och produktion. Därför menar hon att det är viktigt att alla aktörer inkluderas tidigt i 

arbetsprocessen, även entreprenörer, som normalt inte är aktiva i projektet förrän långt senare, 

eftersom de har stor påverkan på utförandet och slutprodukten.  

Vid utvecklingen av Masthusen och Varvstaden är ett stort antal aktörer involverade och då 

företagen inte själva har rådighet i alla frågor, påverkar även de övriga aktörernas agerande deras 

möjlighet att skapa en hållbar stadsdel och uppnå certifieringskraven. De anställda vid Diligentia ger 

flera exempel på att tillämpningen av BREEAM Communities medfört en ökad tydlighet gentemot 

övriga aktörer gällande hanteringen av hållbarhetsfrågor i stadsdelen. I samband med att företaget 

sålde byggrätter i Masthusen till andra aktörer (IKANO Bostad, Riksbyggen och Hökerum Bygg) 

förband sig köparna att följa certifieringssystemet. Ivarsson berättar: ”Det här området är ju så stort 

så vi ville ha in andra aktörer, men samtidigt så vill man att de ska ha samma miljöprofil och 

hållbarhetsambitioner, och det kan man ju göra tack vare BREEAM Communities”. Diligentia hade vid 
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intervjutillfället ett BREEAM-forum med representanter från de företag som köpt byggrätter i 

Masthusen där alla möts för att diskutera och samordna arbetet med hållbarhetsfrågorna i 

certifieringssystemet. BREEAM Communities uppges även i vissa fall ha fungerat som ett verktyg i 

förhandlingar med andra aktörer, exempelvis Malmö Stad. Barosen berättar att certifieringssystemet 

uppmuntrar till att plantera inhemska träd och växter och att Diligentia valt att lägga sig på den 

högsta betygsnivån i den frågan och säger ”Jag kan känna att det är lättare att argumentera för 90 % 

svenska arter då man har något att luta sig mot”. Prag som arbetar på Gatukontoret nämner att 

Malmö Stad i vissa frågor beslutat att ändra sitt arbetssätt för att kunna möta kraven i 

certifieringssystemet och möjliggöra en certifiering av Masthusen. Han nämner att också kommunen 

ser ett värde i att stadsdelen uppfyller kraven för att kunna bli certifierad.  

BREEAM Communities – ett nytt certifieringssystem under utveckling  

Barosen beskriver arbetsprocessen med BREEAM Communities som en ”spännande men rätt svår 

process” eftersom att ingen tidigare har tillämpat certifieringssystemet i Sverige. Diligentia var första 

aktör att göra det så det har varit en läroprocess både för dem och för BRE för att ta fram en manual 

som fungerar och uppfyller sitt syfte i en svensk kontext. Därtill är BREEAM Communities ett nytt 

certifieringssystem som fortfarande är under utveckling, vilket beskrivs ha påverkat arbetsprocessen. 

Orefelt berättar att det haft vissa ”barnsjukdomar”. För att kunna utveckla en anpassad manual tog 

Diligentia fram underlag för att beskriva för BRE hur vi arbetar med stadsdelsutvecklingsfrågor i 

Sverige; exempelvis hur vår planprocess ser ut, vilka lagar och regler som gäller och vad som är 

praxis. Därtill vilka lokala krav, riktlinjer och mål som påverkar Masthusen som del av Malmö och 

Västra Hamnen. De frågor som präglades starkt av ett brittiskt synsätt och planeringspraxis och inte 

var förenliga med svensk lagstiftning eller praxis valdes bort eller har omformulerats. Brittiska 

styrdokument och referenser ersattes med svenska nationella och lokala styrdokument och 

kravnivåer, där sådana fanns. Detta var ett omfattande förarbete som också efterföljande aktörer 

kan ha nytta av. De anställda vid PEAB uppger att de gynnats av att påbörja certifieringsarbetet efter 

Diligentia och att BRE redan dragit lärdom av arbetet med Masthusen och ändrat vissa saker. Som 

tidigare nämnt kommer PEAB att använda den uppdaterade manualen. Andersson på PEAB tror att 

den nya manualen kommer att vara enklare att tillämpa och mer förenlig med svensk praxis i 

stadsdelsutveckling. Att certifieringen kommer att ske etappvis, först på en övergripande nivå och 

sedan på en mer detaljerad, tror hon kommer fungera bättre. Detta eftersom 

stadsutvecklingsprojekt tenderar att pågå under långa tidsperioder och involvera många olika aktörer 

vid olika skeden i processen.  

 

5.3 Verktygets inverkan på hållbarhetsaspekter i projekten 
I detta kapitel presenteras intervjupersonernas uppfattningar kring hur certifieringssystemet 

påverkar/ kommer att påverka hanteringen av hållbarhetsaspekter i den stadsutveckling som sker i 

Masthusen och Varvsstaden. 

Flera intervjupersoner anser att BREEAM Communities främst har påverkat arbetssättet men till viss 

del även vilka frågor och aspekter som hanteras i samband med utvecklingen av Masthusen och 

Varvsstaden. Intervjupersonerna från företagen uppger att tillämpningen av certifieringssystemet 

medfört att en del nya frågor introducerats. Flera av dem betonar dock att systemet i första hand 

påverkat hur frågorna har hanterats. Därtill har företagen, i dessa projekt, mer av ett 

helhetsperspektiv och arbetar med frågor som de själva inte brukar arbeta med. Ivarsson och 
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Barosen på Diligentia menar att det helhetsperspektiv företaget haft i samband med utvecklingen av 

Masthusen har likheter med hur en kommun tenderar att arbeta. Orefelt på Diligentia berättar att 

flera av de frågor som de arbetar med i Masthusen är sådant han kommit i kontakt med även i andra 

projekt, men en skillnad är att här arbetar de med alla dessa hållbarhetsrelaterade frågor inom ett 

och samma projekt. Han anser att användningen av BREEAM Communities medfört att de klarat av 

att arbeta bredare och djupare med hållbarhetsfrågorna. Flera intervjupersoner vid båda företagen 

poängterar att BREEAM Communities framförallt fungerat som ett processverktyg men att det i sin 

tur kan antas ha en positiv inverkan på stadsdelen och hållbarhetsaspekterna. Detta eftersom 

frågorna hanteras tidigt, systematiskt och att de studeras utifrån ett helhetsperspektiv – vilket de 

menar kan bidra till ett mer genomtänk resultat. Barosen på Diligentia använder planeringen av 

cykelparking som exempel på detta; istället för att låta den bli en separat angelägenhet för 

respektive kvarter eller fastighet studeras frågan tidigt i processen på stadsdelsnivå för att finna de 

mest lämpliga platserna för de ca 4 200 st cykelparkeringsplatser som ska inrymmas i stadsdelen. 

Orefelt anser att en av de stora utmaningarna med stadsdelsutveckling är att ha med sig 

helhetsperspektivet; att tillgodose både ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter på 

ett integrerat sätt, och inte låta ett par aspekter få all uppmärksamhet. De sociala frågorna, menar 

han, är de som bolaget är mest ovana att arbeta med och anser att det varit en utmaning att finna 

ett bra angreppsätt vilket han anser att BREEAM Communities har hjälpt dem med. De anställda vid 

båda företagen uppger att de i dessa projekt fått fundera på flera nya frågor och aspekter som de 

inte brukar arbeta med. Flera av dessa frågor är kopplade till omgivningen och hur man skapar trygga 

och intressanta miljöer. Samma personer berättar att de i dessa projekt arbetar med ”sociala frågor”, 

ett område som de menar att de inte brukar arbeta med. Andersson på PEAB ger några konkreta 

exempel på sociala aspekter som de arbetar med i Varvsstaden. Att skapa mötesplatser där 

människor får anledning att uppehålla sig, är en sådan aspekt. Hon betonar vikten av trivsamma 

utomhusmiljöer med bra mikroklimat och god belysning under kvällar och nätter och poängterar att 

detta kan bidra till att fler väljer att vistas ute samt gå och cykla istället för att åka bil eller buss, vilket 

i sin tur kan leda till att området upplevs tryggare. Hon nämner också hur en genomtänkt placering 

av olika funktioner kopplade till ett bostadshus kan bidra till möten mellan grannarna. Gabrielii på 

PEAB berättar att hon under hennes många år i byggbranschen flera gånger förvånats över 

stuprörstänket; ”När man får ett kontrakt att bygga ett hus bryr man sig bara om det, och inte 

omgivningarna, det är ju helt vansinnigt egentligen (…) men det är den typen av uppdrag man har då 

som byggare”. Hon menar att BREEAM Communities bidrar med en helhetssyn där de olika delarna 

får ett sammanhang och att det förenar hela kedjan av verksamheter inom PEAB, från tidiga skeden 

till vägarbeten, drift och underhåll.  

 

Tjänstemännen vid Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret uppger att de vid intervjutillfället 

inte noterat att några nya frågor hanteras vid utvecklingen av de två stadsdelarna med anledning av 

certifieringssystemet. Anselmsson på Malmö Stad upplever att många av de aspekter som framhålls i 

samband med BREEAM Communities- arbetet är frågor som staden brukar eftersträva att arbeta 

med. Han nämner exempel som blandade kvarter och trygghetsaspekter kopplade till det, 24-

timmarsstaden, mötesplatser och stråk. Anselmsson upplever inte att certifieringen hittills har 

påverkat detaljplanearbetet påtagligt utan tror att det främst påverkar projektering och utformning 

av allmän platsmark. Han säger också: ”Man pratar om de blandade kvarteren och det var ju ganska 

lätt att få till det här (…) Det kan ju vara ett problem i andra planer där man säger att det inte finns 

ekonomi eller att det inte är de optimala lägena för aktiva bottenvåningar. Men det är ju något som 
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finns med i Värdeprogrammet och är en del i BREEAM Communities. Så det har ju underlättats och 

jag tror att byggherren får en större förståelse, man får mer av en gemensam bild, eller man få mer 

samma bild, kan man väl säga, om hur man vill utveckla staden.”  

Stadsutveckling innefattar många olika frågor och intressen – och som Barosen påtalar även om alla 

aktörer uttrycker att de vill arbeta för en hållbar stadsutveckling så inryms många olika intressen och 

konflikter. Även om certifieringssystemet uppges kunnat främja en samsyn i vissa frågor bekräftar 

intervjupersonerna från Malmö Stad och företagen att det finns ”knäckfrågor” även i dessa projekt. 

En svår fråga har varit att finna plats för förskolornas gårdar som ska uppfylla Malmö Stads krav på 

30m2 per barn. I Varvsstaden har exploateringstal och byggnader med kulturhistoriska värden blivit 

knäckfrågor. Både Kristina Nilsson på Malmö Stad och Karin Månsson på PEAB bekräftar att de haft 

lite olika målbild för Varvsstaden vilket synliggjorts när de börjat diskutera planerna på en mer 

detaljerad nivå. Båda anger att det varit en krävande arbetsprocess men att det inte finns något 

annat sätt än att finna en gemensam lösning. Nilsson hoppas att BRE kommer att ta hänsyn till 

kommunens syn på utvecklingen av Varvsstaden i samband med framtagandet av den skräddarsydda 

manualen för området.  

Vissa nya frågor och arbetssätt till följd av BREEAM Communities 

Några av de frågor som hanteras i Masthusen och Varvsstaden uppges till stor del bero på att 

certifieringssystemet uppmuntrat till det. En punkt i BREEAM Communities handlar om att ta tillvara 

på befintliga material på den plats som ska bebyggas. När mässhallarna i Masthusen skulle rivas valde 

Diligentia därför att ta dit en kross och sedan använda rivningsmaterialet till att höja marken 1,5 

meter i delar av området. Därigenom slapp de ett stort antal lastbilstransporter samt åstadkom att 

området bättre kommer att kunna stå emot förhöjda havsnivåer. Matodling nämns också som en 

helt ny fråga som Diligentia arbetar med att inkludera i Masthusen. Ivarsson berättar också att de 

arbetar med påverkansarbete och information för att minska användningen av privat bil och främja 

hållbara transportsätt, men tillägger att de inte försöker ändra på sina kunder. Däremot ska alla 

byggnader i området certifieras enligt BREEAM eller ett likvärdigt system, vilket alla aktörer som 

bygger i Masthusen måste följa eftersom det är ett krav i Diligentias BREEAM Communities-manual.  

Medborgardialog och involvering av olika aktörsgrupper är en viktig del i BREEAM Communities och 

de anställda på PEAB är mycket nöjda med de inledande workshoparna. Andersson berättar att det i 

dessa bland annat framkom att ett bra mikroklimat är en viktig fråga i Varvsstaden, eftersom det i 

dagsläget ofta blåser kraftigt där. Månsson på PEAB nämner att genom att tillämpa BREEAM 

Communities får de hjälp att finna de aspekter som är av störst betydelse för att göra Varvsstaden till 

en hållbar stadsdel genom att studera behoven och förutsättningarna för den specifika platsen. 

Prag på Gatukontoret berättar att tillämpningen av certifieringssystemet både medfört att vissa 

saker behövts göras annorlunda men också att de andra gånger efter dialog med Diligentia valt att 

tillämpa praxis trots att certifieringssystemet uppmuntrat till andra lösningar. Prag berättar att 

Malmö Stad tillämpar vad de kallar Teknisk handbok som ett stöd och regelverk vid utveckling av 

allmänplats mark. Denna handbok visade sig inte helt kompatibel med BREEAM Communities. Detta 

medförde att staden efter interna diskussioner beslutat att tumma lite på sina regelverk och vara lite 

mer lyhörda för att möjliggöra en certifiering av stadsdelen. Prag berättar också att Diligentia i 

samråd med Malmö Stad och BRE även valt att stryka vissa frågor i BREEAM Communities då dessa 

inte upplevts bidra med något mervärde i projektet eller varit starkt präglat av brittiska lagar och 

synsätt vilka inte varit förenliga med hur vi tenderar att arbeta med frågorna i Sverige. Inom 
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trafikplanering beskrivs det finnas aspekter där Sverige och Englands planeringspraxis skiljer sig åt 

och olika planeringsfilosofier tillämpas. Prag på Malmö Stad berättar att i Storbritannien anses 

trafiksignalsystem utgöra högsta trafiksäkerhetsnivån medan signalsystem ofta undviks i Sverige, 

särskilt för cykeltrafik, istället vidtas andra åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Prag berättar att det 

pågått en dialog med BRE kring den frågan och att staden och Diligentia beslutat att inte sätta upp 

trafiksignaler för cykelbanor. En annan fråga som diskuteras mycket som inte upplevdes tillräckligt 

underbyggd var dimensioneringen för 100, 250 och 500- års regn. Både Prag och Diligentia undrade 

vad BRE ansåg att dessa beräkningar skulle grundas på då inte ens SMHI har tillräcklig statistik att 

utgå från. BRE valde då att omformulera den frågan. Detta var ett exempel på en aspekt som inte 

upplevdes tillräckligt underbyggd och genomtänkt.  Prag menar ändå att de flesta aspekter som ryms 

i systemet handlar om sunt förnuft och att många aspekter är praxis att beakta redan idag, men han 

anser också att systemet medvetandegjort vissa nya frågor som att välja inhemska växtarter och 

närproducerade material och att motverka ljusföroreningar, frågor som de inte har för vana av att 

alltid arbeta med. Han poängterar att certifieringssystemet i flera fall påvisat att mer hållbara val inte 

behöver innebära ökade utgifter. En annan följd av certifieringssystemet som Prag nämner är CCS-

listan (Considerate Construction Scheme) som kommunens entreprenörer förbinder sig att följa för 

att minska miljöpåverkan från aktiviteter på byggarbetsplatsen. Prag berättar att den bland annat 

innebär att entreprenörerna ska redovisa energianvändning, avfallshantering och utsläpp. Både 

Mikael Prag och Michael Sillén på Malmö Stad anser att certifieringssystemet ibland uppmuntrar 

vissa specifika tekniska lösningar och att det vore bättre om det istället utgick från intentionen att 

lösa en viss fråga men att det lämnades öppet att finna den bäst lämpade lösningen. Sillén påtalar att 

vi i Sverige tänker i storskaliga system för infrastruktur medan BREEAM Communities i hög 

utsträckning förespråkar lokala lösningar, exempelvis lokal produktion av förnyelsebar energi. 

Andersson på PEAB berättar att frågan Affordable Housing som är obligatorisk i den ursprungliga 

tekniska manualen tagits bort i den anpassade manualen eftersom Sverige inte anses ha någon 

motsvarighet till den typ av ”social housing” som Affordable Housing syftar till. Andersson på PEAB 

berättar att det av flera anledningar är svårt att bygga bostäder till låga kostnader i Varvsstaden men 

att PEAB avser att bygga olika typer av boenden och upplåtelseformer för att människor i olika åldrar 

ska kunna mötas.  

Flera av tjänstemännen på Malmö Stad uttrycker en särskild glädje över att även PEAB valt att 

tillämpa BREEAM Communities för Varvsstaden då det länge var oklart om och hur området skulle 

utvecklas. Sillén på miljöförvaltningen uttrycker sin uppskattning ”Jag vet inte om det är tidsandan, 

men bara det att de valt att ta det här steget känns ju stort! För det är ju ett ganska omfattande 

arbete. Nämen för oss känns det jätteskoj, vi ser det som en vidareutveckling av tidigare arbeten i 

Västra Hamnen.” 
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Miljöbyggprogram Syd 

Är ett program för att främja en ”God 

byggd miljö” som är ett av de 16 

nationella miljömålen. Det utvecklades 

i ett samarbete mellan Malmö Stad, 

Lunds kommun och Lunds universitet 

och är i bruk sedan två år tillbaka. 

Miljöbyggprogram Syd inkluderar 

frågor relaterade till Energi, 

Inomhusmiljö, Fukt och Ekologisk 

mångfald. Systemet är under 

utveckling och planeras att 

komplitteras med områdena 

Trafikbuller och Akustiskt buller. Det är 

kostnadsfritt för byggherren att 

använda programmet. Det inkluderar 

inte någon certifiering men en 

uppföljning två år efter att bygget står 

klart (Röder, 2012).  

 

5.4 BREEAM Communities som verktyg i kommunal planering? 
Flera av intervjupersonerna, både från kommunerna och företagen, anser att en kommun skulle 

kunna ha fördel av att använda områdescertifiering i sin verksamhet. Dels på grund av att områdes- 

certifiering är mest användbar vid större stadsutvecklingsprojekt, dels eftersom många av de frågor 

certifieringssystemen inrymmer är frågor och aspekter som en kommun normalt arbetar med och har 

rådighet över. Intervjupersonerna ser även vissa svårigheter och hinder som skulle kunna försvåra en 

tillämpning och meningarna går isär kring behovet av ytterligare verktyg. I detta kapitel presenteras 

intervjupersonernas tankar kring om och hur ett certifieringssystem skulle kunna tillämpas inom den 

kommunala planeringsprocessen för att främja en hållbar stadsutveckling. 

Lokala riktlinjer för hållbart byggande  

Malmö Stad och Norrköpings kommun är exempel på svenska 

kommuner som med lokala krav vill minska nya byggnaders 

negativa miljöpåverkan. Vid intervjutillfället våren 2012 håller 

Norrköpings kommun på att ta fram riktlinjer för ett mer 

hållbart byggande och Malmö Stad tillämpar sedan ett par år 

tillbaka Miljöbyggprogram Syd. Christian Röder på 

Fastighetskontoret i Malmö berättar att vid nybyggnation på 

kommunal mark är det ett krav att följa programmet och när 

utvecklingen sker på privat mark försöker kommunen 

uppmuntra byggherren att tillämpa det. Programmet har 

medfört att kommunen kan verka för en högre ambitionsnivå 

än Boverkets riktlinjer, berättar Röder, men tillägger att det 

också mött viss kritik från byggherrarna. Han nämner att det 

framförallt är de större företagen som kritiserat systemet för 

att vara krångligt och fördyrande. PEAB tillhör de företag som 

varit mest kritiska till Miljöbyggprogram Syd, därför tycker 

Röder att det är särskilt roligt att företaget nu valt att certifiera Varvsstaden enligt BREEAM 

Communities, vilket han menar är ett mycket mer omfattande system, medan lägsta nivån i 

Miljöbyggprogram Syd är relativt lätt att nå upp till. Att utveckla Miljöbyggprogram Syd och skapa 

rutiner kring tillämpningen beskriver Röder som en lång process som fortfarande pågår. Mikael Åberg 

på Norrköpings kommun berättar att de nyligen börjat ta fram riktlinjer för att främja ett mer 

hållbart byggande. Både Åberg på Norrköpings kommun och Röder på Malmö Stad påtalar att de 

lokala riktlinjer, som många svenska kommuner utvecklat för att främja ett mer hållbart byggande, 

blivit omdiskuterade och kritiserats. Röder ser personligen vissa fördelar med mer likartade 

arbetssätt, dels för kommunerna, men framförallt menar han att det skulle underlätta för byggherrar 

då de redan från början känner till vilka krav som ställs. Han tror dock att de lokala kommunala 

kraven fyller en viktig funktion då de driver utvecklingen framåt och han menar att ett nationellt 

system riskerar att bli mer statiskt. Åberg på Norrköpings kommun tror att tillämpning av ett 

certifieringssystem som BREEAM Communities, som också går bortom lagkrav, kan mötas med större 

acceptans än de kommunala programmen då det har ett annat erkännande. 

 

Tjänstemännen vid Norrköpings kommun och Malmö Stad påtalar att det är lättare för en kommun 

att ställa krav om hållbarhetsbeaktande vid utveckling på kommunal mark. Sker utvecklingen på 

privat mark minskar dessa möjligheter och flera upplever att lagen är otydlig kring vilka krav en 
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kommun kan ställa. Sillén beskriver det som lite av en gråzon och nämner att Malmö Stad istället för 

att ställa krav försöker uppmuntra markägare att på frivillig basis göra hållbarhetssatsningar. Åberg 

på Norrköpings kommun nämner att det i exploateringsavtal skulle vara möjligt att föra in vissa 

hållbarhetskrav men att han tror att påverkan, information och kommunikation är minst lika viktiga, 

samt att kommunen är tydlig med sina mål och ambitioner vid utveckling på kommunal mark.  

Utmaningar i stadsdelsutvecklingsprojekt 

Både tjänstemännen vid Malmö Stad och anställda vid PEAB och Diligentia påtalar att byggherrarnas 

önskemål om kostnadseffektivitet i stadsutvecklingsprojekt ibland kan vara svårförenliga med 

kommunernas krav och önskemål. Nilsson och Anselmsson på Malmö Stad nämner att 

intressekonflikter gärna uppstår kring frågor som exploateringsgrad, lekytor till förskolor, stora 

grönytor och aktiva bottenvåningar. Nilsson berättar att byggherrar ofta upplever det som ett 

risktagande med affärslokaler i bottenplan då nya hus tenderar att ha höga hyror och en outhyrd 

lokal blir en ekonomisk belastning för bostadsrättsföreningen. Gabrielii på PEAB påtalar att det vid 

utveckling av stadsdelar krävs både ett långsiktigt perspektiv men också förutsättningar för alla 

inblandade aktörer att klara ekonomin på kort sikt. Hon anser att byggbranschen behöver bli bättre 

på att ha ett långsiktigt perspektiv och att se till livcykelkostnaden kan vara ett sätt att hantera det. 

Hon har själv noterat en attitydförändring bland dem som investerar i fastigheter, vilka allt oftare 

ställer krav på någon form av certifiering av byggnaden. Certifieringen upplevs som en 

kvalitétssäkring. Gabrielii menar att en högre investeringskostnad ofta accepteras om man ser att det 

höjer värdet på sikt. Också Barosen efterfrågar en ökad långsiktighet i branschen och berättar att när 

hon tidigare arbetade som miljökonsult och besiktigat nyproducerade byggnader många gånger 

förvånats över bristen på långsiktighet hos flera av de stora byggföretagen. Hon menar att det ända 

sedan miljonprogramsåren funnits en tradition att alltid hålla nere kostnaderna och att välja enklare 

material med kortare livslängd, exempelvis fanér istället för massivt trä. Det kortsiktiga perspektivet 

tror hon orsakas av att byggherren sällan står för det kommande underhållet eftersom lägenheterna 

ofta säljs direkt.  

 

Prag på Malmö Stad betonar att en utmaning i stadsutvecklingsprojekt är att kunna behålla 

helhetsperspektivet. Avgränsningar i tid och rum kan göra att information går förlorad särskilt då 

projekt pågår under lång tid och olika projektledare avlöser varandra. En annan svårighet som Prag 

nämner, men också Per Haupt på Norrköpings kommun, är att kommunen inte har rådighet i alla 

frågor som rör hållbar stadsutveckling och att en utmaning därför är att finna samverkansformer 

med andra aktörer. En fråga som är svår för staden att driva är till exempel frågan om bilpooler, den 

kräver samverkan med någon privat aktör och Prag menar att det underlättar om det finns en 

byggherre som kan driva den fråga.  

Behövs det ytterligare verktyg inom plan och exploateringsarbetet? 

Intervjupersonernas meningar går isär när det gäller om, hur och när det skulle kunna vara intressant 

för en kommun att använda sig av ett certifieringssystem i sitt planarbete. Flera intervjupersoner 

uttrycker att det på flera sätt vore fördelaktigt för en kommun att använda ett certifieringssystem 

som BREEAM Communities men flera poängterar också att det inte behöver vara just BREEAM 

Communities utan att det viktiga är att man arbetar med hållbarhetsfrågor på ett systematiskt sätt. 

Vissa tillägger att det strukturerade arbetssättet inte nödvändigtvis behöver inkludera en certifiering.  

Barosen på Diligentia anser att det viktigaste med BREEAM Communities är arbetsmetoderna och 

den slutprodukt det kan leda fram till, det vill säga inte själva certifieringen. Hon anser att kommuner 
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skulle kunna inspireras av innehållet i BREEAM Communities och använda det som en checklista att 

stämma av frågor gentemot och diskutera alternativ och scenarier utifrån, för att sedan enas kring 

ett tillvägagångsätt och en hantering av frågorna som leder till att målen för stadsdelen uppfylls. 

Några av tjänstemännen på Malmö Stad nämner att det tenderar att finnas en övertro på vad olika 

typer av system kan bidra med, och att det finns en risk att en certifiering blir viktigare än de 

övergripande målen. 

 

Röder på Malmö Stad ställer sig tveksam till om en kommun ur ett juridiskt och konkurrensmässigt 

perspektiv kan förbinda sig att tillämpa ett visst certifieringssystem. Han anser att det vore märkligt 

och svårt. Särskilt svårt anser han att det vore att ställa krav om tillämpning av ett utländskt system 

som BREEAM Communities och menar att det är annorlunda med Miljöbyggprogram Syd eftersom 

kommunen själv varit med och tagit fram det. Att däremot arbeta efter samma principer som 

exempelvis BREEAM Communities menar han vore möjligt. Han liksom flera av tjänstemännen i 

Malmö anser att Miljöbyggprogram Syd är ett välfungerande verktyg som skulle kunna utvecklas till 

att inkludera ytterligare aspekter. Nilsson, på Malmö Stad, ser i teorin inga hinder för en kommun att 

tillämpa ett certifieringssystem som BREEAM Communities men har svårt att se att det skulle vara 

aktuellt innan det finns en svenskanpassad manual. Hon anser att det i dagsläget skulle vara för 

resurskrävande att tillämpa certifieringssystemet. Hon ser dock ett större behov av verktyg för 

projektledning och mötestekniker. Hon nämner dock att det i planeringsprocesser är viktigt att 

behandla frågor i rätt tid och rätt detaljeringsnivå och att ett verktyg kan bidra till detta. Allmänt tror 

hon att ett certifieringssystem kan ha en viktig betydelse initialt genom att skapa en dialog och 

medvetenhet kring hållbarhetsfrågor. På längre sikt tror hon framförallt att det är arbetsmetoderna i 

ett certifieringssystem som är viktiga vilka kan integreras i planprocessen. Haupt på Norrköpings 

kommun anser att det finns ett behov av verktyg inom stadsplaneringen även om han på en 

grundläggande nivå är skeptisk. Han menar dock att det finns en risk att planeringen sker lite ad hoc: 

”… någon har läst någonting, har egna preferenser och tycker att det är ett viktigt tema och då blir 

liksom dagvattenhantering det mest centrala i hela miljöarbetet, och så finns det någon annan som 

verkar för förnyelsebar energi. Det finns liksom inget… det blir spretigt och det blir tillfälligt. På så sätt 

blir ett system jättebra, man enas om gemensam plattform.. det är det här vi ska jobba med och titta 

på.”  

Flera av intervjupersonerna påtalar att kommunernas arbete med hållbarhetsfrågor inom 

stadsplaneringen skiljer sig åt och att det händer att kommunerna ibland glömmer att beakta vissa 

hållbarhetsfrågor. Prag på Malmö Stad menar att ett certifieringssystem kan bidra med ett 

systematiskt arbetssätt som styr vilka frågor som ska behandlas och vid vilken tidpunkt i processen. 

Orefelt på Diligentia nämner att det i dagsläget ibland kan vara svårt för andra aktörer att planera sitt 

arbete då kommunernas arbetsprocesser ser olika ut samt kan vara nyckfulla. Vidare ser han många 

fördelar med mer likartade arbetssätt i kommunerna. Han berättar att det idag inte är ovanligt att 

det i ett sent skede i processen kommer upp krav om nya utredningar som inte nämnts tidigare, 

vilket medför att tidsplanerna förskjuts. Genom att tidigt klargöra vilka frågor som ska hanteras, 

tydliggörs förutsättningarna och planeringen av arbetet underlättas, menar Orefelt. Ett mer likartat 

arbetssätt kommuner emellan menar han även öppnar för att kommunerna kan byta erfarenheter 

samt att det blir enklare för olika aktörer att verka i olika kommuner. Orefelt poängterar även vikten 

av utrymme för lokala variationer med anledning av olika förutsättningar och behov, men anser att 

det inte står i motsats till ett likartat arbetssätt och struktur.  
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På vilket sätt kan en kommun dra nytta av en tillämpning av BREEAM Communities? 

Haupt, planarkitekt på Norrköpings kommun, tror att ett beslut om hållbarhetscertifiering av en 

stadsdel kan bidra med en positiv anda bland de inblandade och en legitimitet att arbeta med 

hållbarhetsfrågor. Han ser en potential hos certifieringssystemet att fungera enande mellan olika 

intressegrupper: ”… det [tillämpningen av BREEAM Communities] kan nog också ena en kanske 

politiskt splittrad kommunstyrelse eller kommunfullmäktige om att det här är viktiga frågor. Det 

känns ju som så att det här är något som går över partigränserna. Sen tror jag faktiskt också att det 

fungerar ganska så enande mellan Mark - och Exploatering och med arkitekterna och stadsbyggare 

om man säger så, våra planerare. Fastighetskontoret kan se ekonomiska värden i det, som kanske gör 

exploateringen lite lättare att få att gå runt, och vi ser också viktiga frågor i en bra och attraktiv 

stadsmiljö.” Han berättar att många frågor i BREEAM Communities syftar till att skapa en blandstad; 

och att systemet inkluderar frågor som närhet till olika typer av service och gång- och cykelstråk. Han 

poängterar att dessa aspekter är viktiga ur flera perspektiv, dels att de är direkt kopplade till 

energiförbrukning, klimatpåverkan och resursanvändning men också att de gör stadsdelen mycket 

mer attraktiv att leva, vistas i och besöka och säger ”… det är ju också otroligt värdefullt och viktigt 

för hur en stadsdel fungerar i slutändan.” Han poängterar vikten av att inte låta hållbarhetsarbetet 

enbart utgöras av miljö- och tekniksatsningar; att begränsa sig till det är att slösa bort 

kapitalinvesteringar. Han betonar vikten av att också verka för en attraktiv stadsmiljö och en stadsdel 

välintegrerad med sin omgivning. Haupt menar att BREEAM Communities upplägg kan bidra till att 

förena ekonomiska intressen med värnandet av en stadsmiljö med höga kvalitéer. Han är dock kritisk 

till att BREEAM Communities idag innehar vad han kallar en inbakad arkitektonisk 

stadsbyggnadsideologi, New Urbanism, vilket han menar premierar en viss typ av stadsutformning 

vilket riskerar att minska systemets legitimitet.  

 

Åberg på Norrköpings kommun anser att en tillämpning av BREEAM Communities medför att 

hållbarhetsfrågorna får mer fokus och att certifieringen bidrar med en kvalitétindikator på hur väl 

dessa frågor hanterats inom projektet. Han tillägger att den vanliga PBL-processen inte hanterar 

kvalitén i det som planeras utifrån ett hållbarhetsperspektiv utan säkerställer planeringsprocessen 

som sådan. Kvalitén i det som planeras, menar han, är mer kopplad till en enskild handläggares 

kompetens eller en externs parts kompetens. Både Åberg och Haupt anser att BREEAM Communities 

kan bidra till att höja kvalitén i det som planeras på ett flertal olika sätt.  Liksom övriga 

intervjupersoner ser de att certifieringssystemet kan fungera som processverktyg och ge stöd i 

arbetet genom att bland annat se till att hållbarhetsfrågorna förs upp till diskussion tidigt i processen, 

att alla frågor täcks in och att inga frågor glöms bort. Haupt anser också att certifieringssystemet 

möjliggör en genomgång av frågorna där bisak kan skiljas från huvudsak; han tillägger ”Genom det 

här systemet så kan man ju också få en prioritering där man inte bara låter sig förföras och tänka 

bara man fixar de gröna taken så har man gjort sitt liksom, att det blir symbolisk stadsbyggnad om 

man säger. Utan man får verkligen tänka på de substantiella frågorna som gör verklig skillnad. Det 

kan det hjälpa en med, och jag tror att det kan vara ett bra sätt att lyfta vissa frågor som tendera att 

drunkna annars.”   

Flera intervjupersoner upplever att certifieringssystemet har potential att öka hållbarheten i den 

stadsdel som utvecklas. Detta bland annat eftersom beslutet att certifiera innebär en konkretisering 

av målen samt en tydlighet internt och externt om ambitionerna för området. Liksom de anställda vid 

Diligentia nämnde att certifieringssystemet i vissa fall varit ett stöd i förhandlingar ser även Åberg 
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och Haupt på Norrköpings kommun en potential hos certifieringssystemet att i kommunen fungera 

som kommunikations- och förhandlingsverktyg. Åberg poängterar att: ”Det skapar också en tydlighet 

ut mot nästa steg… fastighetsutvecklare, byggbolag (…) vad vi vill med området, och var tröskeln är 

för att gå in i området, vilket kan bidra till mindre avsteg, mindre förändringar, mindre diskussioner.” 

Haupt tror att beslutet att tillämpa BREEAM Communities kan vara ett stöd i förhandlingar med 

politiker och ge ytterligare legitimitet att driva vissa kvalitetsfrågor som rör stadsbyggnad och 

livsmiljöfrågor - frågor vilka annars riskerar att prioriteras bort. Flera intervjupersoner nämner 

tävlingsmentaliteten och viljan att prestera bättre som viktiga drivkrafter vilket ett certifieringsarbete 

kan trigga och därmed höja ambitioner och kvalitén i det som utvecklas. Intervjupersoner både från 

företagen och kommunerna delar uppfattningen att en certifiering innebär ett erkännande för de 

satsningar som gjorts samt ger möjligheter till marknadsföring och profilering, vilket anses viktigt 

också för en kommun. Både Haupt vid Norrköpings kommun och Sillén på Malmö Stad menar att en 

stadsdelscertifiering kan skapa positiv uppmärksamhet och locka människor att vilja bosätta sig i 

staden. Sillén anser att en användning av BREEAM Communities kan bidra till att skapa en stadsmiljö 

med höga kvalitéer och säger ”… ska vi få högkvalificerad arbetskraft i Malmö så behöver vi 

attraktiva bostadsområden att locka med.” Diligentias marknadsområdeschef, Ivarsson, anser att om 

en kommun tillämpar certifieringssystemet som arbetsverktyg ska den absolut certifiera sina 

områden, eftersom han menar att det pågår en tävling mellan kommuner om att vara mest hållbar. 

Nilsson och Prag på Malmö Stad tror att en certifiering framförallt kan ha betydelse när fenomenet 

fortfarande är nytt då möjligheterna till marknadsföring och profilering är större, men att 

certifieringens potential marknadsförings minskar i och med arbetssättet blir vedertaget.  

 

Hur kan stadsdelscertifiering tillämpas i det kommunala planarbetet? 

Flera av intervjupersonerna påtalar först och främst vikten av att besluta i ett tidigt skede om ett 

certifieringssystem ska användas för att minska risken för merarbete. Därmed kan också systemet 

bidra med ett strukturerat arbetssätt. Orefelt på Diligentia och Prag på Malmö Stad menar att genom 

att uppmärksamma alla hållbarhetsfrågorna tidigt i processen kan de inblandade ta ställning till vilka 

frågor som är viktiga för det specifika projektet och som ska arbetas vidare med samt vilka frågor 

som kan strykas. Genom att arbeta systematiskt och diskutera alla frågor kan deltagarna notera och 

motivera de val de gjort. Flera intervjupersoner, både från Malmö Stad och företagen menar att 

frågorna i certifieringssystem för stadsdelar kan fångas upp i detaljplanerna och på så sätt försäkra 

sig om att de tillgodoses. Gabrielii på PEAB är dock tydlig med att hon anser att detaljplaner inte bör 

innehålla för detaljerade kvalitetskrav inom exempelvis miljö och energiprestanda eller krav om 

tillämpning av visst certifieringssystem, då saker kan komma att förändras över tid och bli inaktuella. 

Prag på Malmö Stad anser att certifieringssystemen kan bidra med bevakningsområden eller 

liknande som integreras i planarbetet för att se till att hållbarhetsfrågorna hanteras på rätt nivå vid 

rätt tidpunkt och i rätt forum. 

Flera av intervjupersonerna nämner att en kommun i samband med marköverlåtelser skulle kunna 

ställa krav om att ett visst certifieringssystem ska tillämpas och på så sätt påverka ambitionsnivån 

och kvalitén i det som utvecklas. Sillén på Malmö Stad berättar att han är delaktig i en studie där man 

undersöker möjligheterna att ställa sådana krav på samma sätt som Malmö Stad idag ställer krav om 

Miljöbyggprogram Syd. Utredningen omfattar även en studie av alternativa arbetssätt att tillämpa 

vid utveckling av privat mark. Han berättar att det idag är vanligt att Malmö Stad tillsammans med 

markägaren arbetar fram kvalitetsprogram för dessa områden. Han ser en möjlighet att låta det 

arbetet utgå från den struktur och de frågor som finns i certifieringssystemen för stadsdelar. Genom 
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att strukturera arbetet på det sättet blir det enkelt att gå vidare och certifiera området för den 

markägare som så önskar. På så vis kan kommunen stötta de markägare som vill certifiera sina 

områden och därmed främja ett ökat hållbarhetsarbete i kommunen, även på privat mark. Haupt, på 

Norrköpings kommun, anser att det vore en intressant idé att låta tillämpningen av ett 

certifieringssystem bli praxis inom den kommunala verksamheten för att ”trigga, och pressa oss 

själva och höja ribban” och menar att det kan bidra till en mer restriktiv inställning till att utveckla 

nya bostadsområden i perifera lägen. Därtill ser han en potential i att börja certifiera eller åtminstone 

bedöma redan befintliga delar av städerna, för att få en totalbild. Han nämner att det annars oftast 

är pilotprojekt som certifieras, projekt som redan har goda förutsättningar att få ett bra betyg genom 

att vara centralt och kollektivtrafiknära beläget till exempel. Att det parallellt med dessa projekt ofta 

pågår ett slentrianmässigt byggande av ”villamattor” i städernas periferi, där funktionsblandning, 

kollektivtrafiknära lägen och täthet är frånvarande parametrar, är något det talas mindre högt om. 

Han nämner att det självklart råder olika politiska intressen men att en mer konsekvent användning 

av certifieringssystem skulle kunna uppmärksamma problemen med den typen av stadsutveckling 

och ge ökad legitimitet åt dem som förespråkar alternativ. Haupt betonar att en stor utmaning i 

arbetet att skapa mer hållbara städer ligger i att bygga tätt på strategiska platser och främja 

miljövänliga transportval.  

Utmaningar och förutsättningar för användning av ett certifieringssystem 

Haupt på Norrköpings kommun tror att både små och stora kommuner skulle kunna tillämpa 

BREEAM Communities. Han ser dock att det skulle kunna vara lite svårare för de små kommunerna 

eftersom utveckling där innebär mindre exploateringsvärden och certifieringen i sig innebär en extra 

kostnad. Haupt tror att kravet om byggnadscertifiering i BREEAM Communities manualen, från 2011, 

kan fungera som ett hinder för både små och stora kommuner. Han nämner att det är en fråga som 

just nu är uppe till diskussion inom BRE och som eventuellt kommer att ändras från att vara 

obligatoriskt till att bli en valfri poängfråga. Personligen anser han att det inte borde vara något 

problem för fastighetsutvecklarna att uppfylla kravet om byggandscertifiering, men menar att det 

kan leda till att marken blir mer svårsåld och att det finns en ekonomisk tröskel i 

certifieringssystemet som kan medföra att många tvekar till att tillämpa det. Flertal intervjupersoner 

betonar vikten av att certifieringssystemet är anpassat till kommunernas arbetsprocesser och 

svenska lagar och regler för att underlätta användning och undvika merarbete. Haupt på Norrköpings 

kommun nämner att planerare redan idag har ett stort antal planeringsunderlag att gå igenom i sitt 

arbete och en mängd olika intressen att ta hänsyn till. Därför bör inte arbetet med ett 

certifieringssystem, om det skulle bli en rutin, innebära ytterligare arbetsmoment utan istället bör 

processerna sammanlänkas. Vidare anser han att det komplicerar att certifieringsprocessen sköts via 

BRE i England och ser fördelar med en svensk hantering. Utöver det ser han fördelar med att utbilda 

tjänstemännen i BREEAM Communities och låta dem leda certifieringsarbetet istället för att anlita 

konsulter. Åberg på Norrköpings kommun tror att den nya manualen som BRE är i färd att utveckla 

under våren 2012 kommer att göra systemet mer förenligt med den svenska planprocessen och 

därmed underlätta certifieringsarbetet. Detta eftersom certifieringsarbetet först kommer att ske på 

en mer övergripande nivå och senare på en mer detaljerad nivå vilket påminner om den svenska 

planprocessens olika skeden. I den äldre BREEAM Communities-manualen upplever han att frågornas 

detaljeringsgrad är hög vilket försvårar tillämpbarheten och kopplingen till planprocessen.  
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6. BREEAM Communities 2012 
Under hösten lanserades BREEAM Communities 2012. Manualen har genomgått en omfattande 

revidering. Uppdateringar har gjorts med hänsyn till förändringarna i den brittiska planprocessen, 

synpunkter från fokusgrupper och användare i Storbritannien och Sverige, samt aktuell forskning 

(BRE 2012b, BRE, 2012e). Till skillnad från den äldre innehåller den nya manualen färre detaljerade 

krav och beskrivningar och har ett upplägg mer förenlig med planprocessens olika skeden, samt 

återkopplar bättre till det arbete som normalt genomförs under en planprocess  (BRE, 2012f). Antalet 

frågor har reducerats från 62 i den äldre manualen (där dessutom majoriteten av frågorna skulle 

hanteras både i Outline Planning Stage och Detailed Planning Stage d.v.s. 62x2) till att omfatta 40 

frågor totalt. Hållbarhetsfrågorna har delats upp i tre steg; där de övergripande och strategiska 

frågorna hanteras i Steg 1. Där genomförs utredningar och en plan för konsultation och 

medborgardialog vars resultat ska ligga till grund för hanteringen av frågorna i Steg 2 och 3. Nedan 

beskrivs de tre stegen och aktiviteterna för respektive steg mer utförligt: 

Step 1: Establishing the principles: I detta första steg skapas breda strategier för utvecklingen av 

stadsdelen, och i samband med det sker också en första certifiering av hela stadsdelen.  

Step 2: Determining the layout: I det andra steget används strategierna för att besluta om frågor som 

rör strukturer, användning och rörelsemönster inom stadsdelen. 

Step 3: Designing the detail: I det tredje steget beslutas om detaljer som material och 

landskapsutformning. I samband med detta steg sker den slutgiltiga certifieringen. Den sista etappen 

kan genomföras på några kvarter åt gången. Därmed kan olika områden inom en och samma stadsdel 

få olika slutbetyg i certifieringen (Pineo, 2012). 

I den äldre manualen var frågorna indelade i åtta olika kategorier, i BREEAM Communities 2012 har 

de istället delats in i följande fem kategorier: 

 1. Governance  

 2. Social and economic wellbeing (health, local economy, social wellbeing) 

 3. Resources and Energy 

 4. Land use and Ecology 

 5. Transport and Movement.  

 

Även i den uppdaterade manualen kan aktören få ytterligare poäng för innovativa lösningar (BRE, 

2012c). Den nya manualen har också utformats för att vara kompatibel med BREEAM-manualerna för 

byggnader (BRE, 2012g) vilka ofta används parallellt, särskilt eftersom att Hållbara byggnader utgör 

en av frågorna i manualen, vilket numera är en valfri poängfråga. 

Manualen är utvecklad för stadsdelsutvecklingsprojekt i Storbritannien och för användning i andra 

länder anpassas manualen till den lokala kontexten (BRE, 2012g). Istället för att ta fram en 

skräddarsydd manual prövar BRE en ny metod där de projektspecifika anpassningarna istället 

sammanställs i ett appendix som läggs som bilaga till manualen. I samband med lanseringen av den 

nya BREEAM Communities-manualen sänks också kostnaden för att tillämpa den, till ca 10 000 

brittiska pund. Därefter tillkommer kostnader för assessorerna som samlar in och hanterar 

bevisningsunderlaget (Pineo, 2012). 
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7. Analys och diskussion 
Att studera ett så pass nytt fenomen som stadsdelscertifiering och BREEAM Communities har varit 

intressant och lärorikt samtidigt som det medfört vissa svårigheter. Uppsatsen utgör en studie av 

pågående projekt och intervjuresultatet skildrar intervjupersonernas åsikter och tankar våren 2012. 

Projekten har fortgått sedan dess och nya erfarenheter har förvärvats, detta medför att vissa 

intervjusvar kanske skulle varit annorlunda om frågorna hade ställts idag. Vid intervjutillfället 

varierade också kunskapen om certifieringssystemet hos intervjupersonerna vilket påverkade deras 

möjlighet att uttala sig om systemet och deras förväntningar på det. PEABs certifieringsarbete var 

relativt nyligen påbörjat och flera tjänstemän på Malmö Stad hade begränsad kunskap och 

erfarenhet av certifieringssystemet vid intervjutillfället. Detta bidrog till beslutet att utöka 

intervjustudien till att omfatta två intervjuer med tjänstemän vid Norrköpings kommun för att få 

ytterligare perspektiv kring hur en kommun skulle kunna använda verktyget i sitt planarbete. BREs 

lansering av den uppdaterade manual kom också att påverka uppsatsen i och med att revideringen 

var omfattande och påverkar verktygets tillämpbarhet på ett grundläggande plan.  

Frågeställning 1.  

Varför valde företagen att tillämpa BREEAM Communities för utvecklingen av 

stadsdelarna Masthusen och Varvstaden?  

Flera olika anledningar uppges ligga bakom företagens val att använda BREEAM Communities för 

utvecklingen av Masthusen respektive Varvsstaden. Innan BREEAM Communities kom in i bilden 

fanns Malmö Stads vision om en hållbar stadsutveckling i hela Västra Hamnen, vilket medförde att 

hantering av vissa hållbarhetsfrågor fanns med på dagordningen från början.  BREEAM Communities 

potential att fungera som processverktyg för hanteringen av hållbarhetsaspekter samt dess möjlighet 

till affärsmässiga fördelar nämns bland flera orsaker till valet att använda verktyget. Frågan om motiv 

är intressant eftersom de bakomliggande motiven kan komma att påverka hanteringen av 

hållbarhetsfrågorna senare i processen, men att det kan finnas flera orsaker till användningen av 

certifieringssystemet är förståeligt. Detta eftersom BREEAM Communities inkluderar ett stort antal 

olika frågor, kan fungera som ett stöd i processen och har möjlighet att ge upphov till flera slags 

mervärden, vilket medför att det kan tilltala användare med olika ”hjärtefrågor”. En förutsättning för 

att systemet ska kunna fungera som ett stöd i arbetet med hållbarhetsaspekter är dock att det finns 

ett genuint intresse för hållbar stadsutveckling. 

Frågeställning 2  

BREEAM Communities inverkan på arbetsprocessen i projekten i Västra Hamnen 

BREEAM Communities – ett nytt certifieringssystemför stadsdelar 

BREEAM Communities är ett relativt nytt processverktyg framtaget in en brittisk kontext och för att 

kunna använda verktyget i Sverige har företagen tillsammans med BRE utvecklat skräddarsydda 

manualer för respektive stadsdelsutvecklingsprojekt. Detta innebar ett omfattande arbete, särskilt 

för Diligentia som var först ut att tillämpa certifieringssystemet i Sverige. Manualerna anpassades till 

en svensk och lokal kontext. Det förarbete som Diligentia och PEAB gjort i samband med 

framtagandet av sina manualer är ett arbete som också framtida användare kommer att ha nytta av i 

och med BRE har fått ökad kunskap om svensk lagstiftning, planprocess samt skillnader mellan 

länderna.  
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BREEAM Communities som processverktyg 

BREEAM Communities har medfört att fler hållbarhetsfrågor diskuterats tidigt i processen. Det har 

uppmuntrat till initiala utredningar och mer omfattande dialoger med övriga aktörer och 

medborgare vilka bidragit till ökad kunskap om lokala behov och förutsättningar. Detta underlättar 

planeringen och hanteringen av hållbarhetsfrågor och ger bättre förutsättningarna för att frågorna 

ska kunna tillgodoses inom projektet. Den äldre BREEAM Communities manualen har dock även haft 

inslag som försvårat användningen. Exempelvis fanns frågor som inte var tillräckligt underbyggda, 

frågor som föreskrev specifika lösningar och frågor som redan i Outline Planning Stage krävde 

detaljerad hantering. Flera av dessa synpunkter framkom också vid utvärderingen av BREEAM 

Communities inom HCS-projektet.  I samband med framtagandet av den nya BREEAM Communities- 

manualen har ovanstående aspekter setts över. Det påvisar att BREEAM Communities är ett verktyg 

under utveckling och att BRE dragit lärdom från de pågående projekten. Vid användningen av den 

äldre manualen beskrivs det administrativa arbetet kring certifieringsprocessen och 

dokumentationen av hanteringen av hållbarhetsfrågorna kräva mycket tid och resurser. Detta har 

kommit att förändras i och med den reviderade manualen dels på grund av att den nya manualen har 

ett annat upplägg med färre frågor, dels av nya rutiner kring framtagande av anpassade av manualer. 

Därtill har BRE idag större kännedom kring vår svenska planprocess och praxis i 

stadsutvecklingsprojekt.  

 

Samverkan och implementering - utmaningar och möjligheter 

Det var företagens beslut att certifiera stadsdelarna och de har drivit certifieringsprocessen och skött 

kontakten med BRE. Eftersom företagen inte själva har rådighet i alla hållbarhetsrelaterade frågor är 

övriga aktörers agerande av största betydelse för att hållbarhetsfrågorna ska integreras i 

stadsutvecklingsprocessen och kraven för certifiering uppfyllas. Men att implementera nya arbetssätt 

och låta hållbarhetsfrågor genomsyra hela processen är en utmaning. I vissa fall har företagen kunna 

ställa krav på andra aktörer om hantering av de frågor som ingår i BREEAM Communities manualen, 

vilket till exempel Diligentia gjort i avtalen med byggrättsköpare. Detta tillvägagångsätt kan liknas 

med en kommuns agerande vid markanvisningar. Det är dock inte alla aktörer företagen kan ställa 

den typen av krav på, däremot kan de genom dialog och samverkan verka för en hantering av 

aspekterna genom åtgärder eller nya arbetsmetoder. För att hållbarhetsfrågorna ska kunna 

implementeras i arbetet behövs stöd från ledningen, förankring inom organisationen, engagemang 

och nytänkande bland alla de som deltar i projekten.  Alla individer som deltar i projekten är med och 

formar resultatet. Vid intervjutillfället, våren 2012, har inte PEAB och Diligentia inte något samarbete 

kring BREEAM Communities- processen, men detta kommer att förändras under hösten. Då skapar 

företagen en gemensam arbetsgrupp med representanter från Malmö Stads förvaltningar där 

BREEAM Communities-arbetet diskuteras på en övergripande nivå och gruppen blir en länk mellan 

företagen och kommunen för hanteringen av frågorna. Att finna forum och kommunikationsvägar för 

information och dialog är av stor betydelse för att involvera och engagera i den här typen av 

arbetsprocesser som kräver nya arbetssätt och hantering av en mängd olika frågor. 
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Frågeställning 3  

Hur har BREEAM Communities påverkat hanteringen av hållbarhetsfrågor inom 

projekten? 

Tillämpningen av BREEAM Communities har i flera fall medfört en konkretisering av vad hållbar 

stadsutveckling kan innebära vilket underlättat kommunikationen av hållbarhetsaspekterna inom 

projekten. Beslutet att certifiera har också gett ökad legitimitet att diskutera ytterligare 

hållbarhetsfrågor som går bortom lagkrav och lokala riktlinjer. Utredningar och medborgardialoger 

har medfört ökad kännedom om förutsättningar och behov och därtill behöver företagen hantera 

majoriteten av frågorna för att uppfylla de högre betygskriterierna. Användningen av 

certifieringssystemet har medfört ett bredare och djupare hållbarhetsarbete initialt. Frågor som rör 

social hållbarhet har lyfts till diskussion; till exempel upplevd trygghet, inkludering, mötesplatser, 

stadsodling och mikroklimat. I dessa projekt har företagen ett större helhetsperspektiv än vad de 

brukar ha och utformningen av stadsrumen har fått mer uppmärksamhet, delvis till följd av 

användningen av BREEAM Communities men förmodligen också på grund av storleken på områdena. 

Material - och resursfrågor har också studerats djupare vilket påverkat vilka val som gjorts och vilka 

val som främjas i det fortgående arbetet. Användningen av ett verktyg som BREEAM Communities 

har därmed potential att bidra till en ökad medvetenhet och förståelse för hållbarhetsfrågor inom 

stadsutveckling, särskilt för mjuka frågor som rör gestaltning, social hållbarhet och medborgardialog.  

Som nämndes tidigare ströks vissa frågor i den brittiska manualen i samband med anpassningen till 

projekten i Västra Hamnen. En av dessa frågor var Affordable Housing eftersom vi Sverige inte anses 

ha någon motsvarighet till Englands social housing vilken den syftar till. I Sverige finns dock också ett 

behov av bostäder för människor med olika betalningsförmåga.  Hur motverkar vi att nybyggda 

områden blir socioekonomiskt homogena och spär på segregationen i staden? Flera svenska städer 

har en kraftig rumslig socioekonomisk och etnisk segregation, inte minst Malmö. BREEAM 

Communities har ursprungligen ambitionen att skapa inkluderande stadsdelar med en heterogen 

befolkning. Att skapa bostäder med olika boendeformer, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar är 

ett sätt att erbjuda olika slags boenden för människor med olika behov, men risken är fortfarande 

stor att mindre bemedlade utestängs. För att kunna erbjuda boende till mindre bemedlade i 

nybyggda stadsdelar krävs förmodligen mer än ett certifieringssystem i dagsläget; till exempel 

ytterligare incitament, nya samverkansformer och finansieringsmodeller samt styrmedel. Frågan 

behöver diskuteras utifrån ett helhetsperspektiv där allt från skatter, markpriser, bostadsbidrag och 

ägandeformer diskuteras för att finna lämpliga lösningar. Att frågan inkluderas i certifieringssystem 

är positivt eftersom det kan gynna den allmänna debatten kring vem vi bygger för och hur vi kan 

minska den socioekonomiska segregationen i våra städer. 

Hållbarhetssatsningar och miljömedvetenhet beskrivs kunna fungera varumärkesbyggande och 

kunna bidra till att området upplevs som mer attraktivt och har potential att öka dess värde. 

Samtidigt skymtas viss försiktighet i hur långt man kan driva hållbarhetsarbetet och vilka krav och 

förväntningar kan man ställa på de framtida brukarna och fortfarande utgöra ett attraktivt alternativ. 

På sikt kanske ändå ett verktyg som BREEAM Communities kan öka hållbarhetsfrågors legitimitet och 

gör dem till hygienfaktorer, precis som låg energiförbrukning och miljömärkta produkter inom vissa 

områden fått genomslag. Kanske blir det enklare att motivera ambitiösa krav, förutsatt att de 

upplevs legitima, om de utgör en del av flera krav i ett certifieringssystem, i jämförelse med om 

aktörer på eget initiativ formulerar ett antal långt gående krav för att främja en hållbar utveckling av 
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ett område. När hållbarhetsaspekterna är del av ett certifieringssystem behöver oftast majoriteten 

av aspekterna hanteras för att det övergripande målet och kraven för certifiering ska uppnås.   

 

Övergripande frågeställning  

Kan en kommun, och i så fall hur, använda certifieringssystemet som ett verktyg i plan- 

och exploateringsprocessen för att främja en hållbar stadsutveckling? 

I de pågående projekten i Västra Hamnen är det de privata byggherrarna som tagit initiativ till 

BREEAM Communities-arbetet. Certifieringssystemet har dock potential att även fungera som ett 

verktyg i kommunala planprocesser för att främja en hållbar stadsutveckling.  Detta eftersom att 

BREEAM Communities omfattar frågor som ofta medför långsiktiga fördelar både för stadsdelen men 

också för samhället i stort. Därtill är många frågor i BREEAM Communities – frågor som kommunen 

har rådighet över eller större möjlighet att influera. Revideringen av BREEAM Communities hösten 

2012 innebar stora förbättringar som också underlättar användningen av verktyget. Det behövs dock 

en anpassning av BREEAM Communities till svenska förhållanden för att det för en kommun ska 

fungera som ett i praktiken användbart verktyg, men redan idag kan det fungera som en 

inspirationskälla och diskussionsunderlag kring frågor att beakta i stadsutvecklingsprojekt.  

 

Certifieringssystem bör vara enkla och anpassningsbara  

För att ett certifieringssystem ska kunna fungera som ett verktyg i arbetsprocessen är det viktigt att 

det är lätt att använda och att frågorna det inkluderar är relevanta för det område som ska utvecklas 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I och med revideringen av BREEAM Communities-manualen har 

certifieringssystemets funktion som processverktyg förstärkts. Att upplägget gjorts om och antalet 

frågor minskat underlättar användningen. Tyngdpunkten på lokala behov och förutsättningar har 

förstärkts med de obligatoriska utredningarna i Step 1 vars resultat ska ligga till grund för 

hanteringen av frågorna i Step 2 och 3. Detta upplägg är i linje med den svenska planprocessen. 

Upplägget gör också att systemet lättare kan användas i olika kontext. Certifieringssystemet är dock 

fortfarande utformat med hänsyn till den brittiska planprocessen och brittiska lagar, riktlinjer och 

praxis vilket gör att en anpassning är nödvändig om målet är att använda verktyget för att senare 

kunna certifiera området. Även i den uppdaterade manualen återfinns vissa detaljerade 

beskrivningar på åtgärder och design, exempelvis vad det gäller utformningen av hållplatser. För att 

systemet ska kunna fungera som ett reellt verktyg inom kommunal planering i Sverige behövs en 

anpassning. Initialt skulle det räcka med en översättning av manualen till svenska och justeringar av 

de frågor där skillnaderna mellan länderna är som störts samt att de brittiska referenserna i form av 

lagar, styrdokument och standarder ersätts med svenska, där det går. Detta behöver då göras 

gemensamt, så att alla som vill använda verktyget använder samma version för att minska 

dubbelarbete och för att öka förutsägbarheten för aktörer involverade i olika projekt där 

certifieringssystemet används. På sikt vore det intressant att utveckla ett svenskt certifieringssystem 

för stadsdelar/verktyg eller gemensamt arbetssätt för hanteringen av hållbarhetsfrågor vid 

stadsdelsutveckling som tar avstamp i vad vi i Sverige anser vara viktiga hållbarhetsapekter vid 

stadsutveckling. Detta verktyg skulle utvecklas med hänsyn till vår planprocess, nationell lagstiftning 

och vår ansvarsfördelning mellan aktörer. Att utveckla ett certifieringssystem är dock en lång 

process. Dialogen har påbörjats inom HCS- projektet, vilket är en bra start. Då det redan finns en 

efterfrågan på denna typ av verktyg kan en översättning och anpassning svenska förhållanden 
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fungera som ett bra alternativ tillsvidare. Genom att börja med att använda ett befintligt 

certifieringssystem ges också utrymme till reflektion kring hur ett svenskt system bör utformas. 

 

Precis när jag ska avsluta denna uppsats går HCS-projektets styrgrupp ut med beskedet att SGBC, 

som tagit över HCS, avser att göra en översättning och svenskanpassning av BREEAM Communities 

(SGBC, 2013). Detta är mycket positivt och kommer att underlätta användningen för alla dem som 

övervägar att tillämpa verktyget för projekt i Sverige. Den dialog som förs inom HCS-projektet om 

hållbar stadsutveckling är förmodligen av ännu större betydelse. Att olika aktörsgrupper möts och 

diskuterar frågor som rör hållbar stadsutveckling har i sig potential att främja en mer hållbar 

stadsutveckling i och med att grupperna delar erfarenheter och perspektiv och tillsammans kan finna 

nya sätt att hantera de utmaningar vi står inför.  

Systematiskt och transparant arbetssätt 

BREEAM Communities, särskilt om det anpassas till svenska förhållanden, kan fungera som 

inspirationskälla och bidra till att konkritisera arbetet med hållbarhetsfrågor i stadsutvecklingsprojekt 

och underlätta kommunikationen internt och externt.  Vidare kan det bidra med en systematisk 

hantering av hållbarhetsaspekter i stadsdelsutvecklingsprojekt. Det kan öka hållbarheten i 

planförslagen genom de obligatoriska initiala utredningarna vilka ökar kunskapen om de lokala 

behoven och förutsättningarna, kunskap som ska ligga till grund för senare beslut i processen. Flera 

av dessa påminner om utredningar som är praxis att genomföra i Sverige men i vissa fall kan de ha ett 

bredare angreppsätt. Den konsultation som är obligatorisk i BREEAM Communities är till exempel 

mer omfattande och nytänkande än våra samråd. Den syftar till att tidigt i processen identifiera 

grupper att konsultera för att kunna höja kvalitén i de planförslag som tas fram och för att öka 

acceptansen för stadsutvecklingsprojekten. Viktigt är att finna tillvägagångssätt för att även nå de 

grupper som traditionellt brukar vara svåra att nå för konsultation. En tidig dialog medför att 

kunskapen och preferenserna hos de som konsulteras lättare kan tillgodoses i planförslagen. Detta 

kan minska risken för att planen senare blir överklagad. En bredare dialog tidigt i planprocessen har 

därmed potential att effektivisera planprocessen. De utredningar som genomförs och ligger till grund 

för senare beslut kring utvecklingen bör vara offentliga för att öka transparansen i planprocessen. 

Skulle det bli praxis att arbeta enligt ett verktyg som BREEAM Communities, väl anpassat till svenska 

förhållanden, skulle det kunna öka förutsägbarheten och underlätta planeringen för de aktörer som 

verkar i olika kommuner samtidigt som det bidrar till att främja en hållbar stadsutveckling.  

 

I samband med utveckling av nya stadsdelar och nya byggnader finns en mängd möjligheter att öka 

hållbarheten i det som utvecklas. De kommunala särkraven har fått utstå hård kritik de senaste 

månaderna men behovet av att främja hållbara val kvarstår. Ett tecken på att krav om miljöhänsyn i 

sig inte är ett hinder, utan att det snarare beror på hur de paketeras och vilka fördelar inblandade 

aktörer kan få av att följa dem, är det ökade intresset för miljöklassningar av byggnader, där stora 

byggföretag och fastighetsutvecklare själva väljer att certifiera alla sina nya byggnader.  

 

Att arbeta målstyrt och att sedan följa upp målen med hjälpa av indikatorer kan främja 

hållbarhetsarbete. Certifieringssystem är ett exempel på verktyg med tredjepartsgranskning. Vid 

användning behöver inte kommunen själv säkerställa att övriga aktörer uppfyller de uppsatta målen 

inom certifieringssystemet utan det görs av en tredjepart vilket kan bespara kommunens resurser. 

Samtidigt kan en användning av certifieringssystemet öka det administrativa arbetet och 
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dokumentation av de frågor kommunen hanterar för att de ska kunna granskas av en tredjepart. 

Önskvärt är att dokumentation som behövs för en certifiering kan integreras och bli en del av det 

vanliga planarbetet för att undvika dubbelarbete. 

 

Uppmuntra till bredare hållbarhetsarbete 

Stadsutveckling är komplext och det är inte alltid den aktör som har rådighet över en initial 

investering som får ta konsekvenserna om den uteblir. Investeringar och åtgärder med svårberäknad 

avkastning, som inte är reglerade i lag, riskerar att utebli. Poäng och slutbetyg som 

certifieringssystemen erbjuder, kan ha en positiv inverkan och höja ambitionsnivån, eftersom en 

certifiering kan ge upphov till marknadsföring och profilering. Certifieringssystemens inverkan på 

ambitionsnivån har dock begränsningar. Avkastningskrav, tidsperspektiv och det upplevda ansvaret 

för en viss fråga kommer fortfarande att vara faktorer som påverkar de involverade aktörernas val 

och prioriteringar. Certifieringssystem kan dock bidra med incitament och legitimitet att diskutera 

frågor som annars kanske hade avfärdats direkt. En gemensam dialog kring hållbarhetsaspekter har 

potential att synliggöra och lösa vissa falska motsättningar och informationsutbyte kan leda till att 

vissa deltagare ändrar uppfattning. Detta kan uppmuntra till ytterligare investeringar, nya 

affärsmodeller och samarbeten som medför att stadsdelen blir mer hållbar. 

 

Öka medvetenheten kring hållbarstadsutveckling en förutsättning för förändring och innovationer 

och nya samverkansformer 

Genom att viktiga hållbarhetsrelaterade frågor utreds och diskuteras ökar kunskapen om 

hållbarhetsaspekterna och vilka val och möjligheter man står inför i samband med stadsutveckling. 

Detta bidrar till en ökad medvetenhet vilket i sig ökar möjligheterna att kunna göra mer välgrundade 

beslut och finna nya samverkansformer för att lösa utmaningarna. På sikt kan det även bidra till 

innovationer. En förutsättning är att frågor lyfts till diskussion tidigt och att de aktörer som har 

inflytande över frågan möts för att finna gemensamma lösningar och angreppssätt, inte minst nya 

finansieringsmodeller. 

 

 

När och hur kan verktyget användas? 

BREEAM Communities 2012 har potential att användas på olika sätt inom den kommunala 

planeringen beroende på den situation kommunen befinner sig i och vilka behov den har, och en 

svenskanpassad version ökar möjligheten till användning. 

 

1. Som ett internt stöd i hållbarhetsarbetet 

BREEAM Communities 2012 kan användas som ett verktyg i det interna arbetet, både i arbetet med 

nya och befintliga stadsdelar samt i samband med framtagande av olika strategiska dokument. Det 

kan fungera som ett diskussionsunderlag för hanteringen av olika frågor, ge inspiration om 

tillvägagångssätt och aspekter att beakta. Vid utveckling av ett nytt område kan verktyget uppmuntra 

till att viktiga utredningar genomförs tidigt och att hållbarhetsaspekterna beaktas redan tidigt i 

processen. Det ökar möjligheterna att hållbarhetsfrågor kan tillgodoses.  Verktyget kan bidra till att 

konkretisera arbetet med hållbarhetsfrågor och bidra till en diskussion om vad som är viktigt att 

beakta vid stadsutvecklingsprojekt inom kommunen. Ett beslut om användning av verktyget kan 

bidra till ökad legitimitet att ifrågasätta beslut som går emot visioner om hållbar stadsutveckling. 

Verktyget har potential att genom de initiala utredningarna generera information om aspekter att 
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inkludera i detaljplanen. Även om BREEAM Communities är utvecklat för att fungera som ett verktyg 

vid utveckling av nya stadsdelar kan det ändå bidra med inspiration om viktiga frågor att utreda och 

arbeta vidare med vid utveckling av ett befintligt område. Hur vi utvecklar redan befintliga områden 

har stor betydelse för en stads hållbarhet. Verktyget kan även ge inspiration i samband med 

framtagande av olika strategiska dokument och planer. Det kan till exempel bidra till att 

uppmärksamma aspekter som ljusföroreningar vid framtagande av en ljussättningsstrategi eller bidra 

till en diskussion om vilka växtmaterial som är mest lämpade ur ekologisk synvinkel vid framtagande 

av strategier och inköpsrutiner av växtmaterial. För vissa kommuner kan det vara praxis att beakta 

dessa frågor, men inte för alla. Därmed kan verktyget fungera som ett stöd för att kunna fatta fler 

beslut som främjar ett mer hållbart samhälle.   

 

2. Krav i markanvisningsavtal 

I Masthusen har Diligentia i sina avtal med byggrättsköpare ställt krav om hantering av BREEAM 

Communties- frågor vid utvecklingen. Ett certifieringssystem väl anpassat till svenska förhållanden 

skulle kunna tillämpas på samma sätt i markanvisningsavtal. Certifieringssystem eller liknande 

verktyg/ramverk kan hjälpa en kommun att uttrycka vilka hållbarhetsaspekter som ska beaktas inom 

vid utveckling av ett område.  

 

3. Exploateringsavtal - uppmuntra till hållbarhetsarbete genom goda förutsättningar till 

certifiering 

En kommun kan inspirera och skapa goda förutsättningar för hållbarhetsarbetet och certifiering 

genom att själv arbeta ambitiöst med hållbarhetsrelaterade frågor. Kommunen kan anta strategier 

som gynnar en hållbar stadsutveckling, utreda och hantera de hållbarhetsfrågor som de själva har 

rådighet över eller möjlighet att influera. En kännedom hos tjänstemännen kring processen och 

innehållet i vanliga certifieringssystem för stadsdelar kan underlätta arbetet för de aktörer som 

önskar certifiera. Kommunen får därmed också en möjlighet att säkerställa att deras mål och visioner 

hanteras i processen. Här finns en möjlighet för kommuner att genom att skapa förutsättningar och 

uppmuntra till hållbarhetssatsningar ge incitament till privata aktörer att på frivillig basis göra 

investeringar bortom lagkraven för att främja en hållbar utveckling.  
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8. Slutsats 
Behovet av en mer hållbar stadsutveckling är påtalande och kräver omfattande förändringar och 

insatser från en mängd olika aktörer. Ingen aktör har ensam rådighet och alla påverkas av andra 

aktörers val och beslut. För att göra framsteg på området behövs nya arbetsmetoder, 

aktörssamverkan och styrmedel. När befintliga styrmedel och lagkrav inte upplevs vara tillräckliga 

behövs andra tillvägagångssätt och en hantering av olika drivkrafter och incitament för att motivera 

till satsningar bortom lagkraven. Certifieringssystem för stadsdelar har potential att fungera som ett 

bland flera verktyg att främja en hållbar stadsutveckling.  

I de pågående projekten i Västra Hamnen tog de privata markägarna initiativ till en användning av 

BREEAM Communities. Denna studie visar att också en kommun skulle kunna dra nytta av att 

använda certifieringssystem som ett verktyg i plan- och exploateringsprocessen för att främja en 

hållbar stadsutveckling. Gemensamma arbetssätt för hantering av hållbarhetsaspekter kan 

underlätta hanteringen av hållbarhetsfrågor i det kommunala planarbetet, göra arbetsprocesserna 

mer förutsägbara för de aktörer som verkar i olika kommuner, samt bidra till att hållbarhetsfrågor får 

en ökad status och legitimitet i stadsutvecklingsprojekt. Möjligheten till certifiering kan öka 

incitamenten att arbeta med hållbarhetsfrågor bortom lagkraven eftersom en certifiering har 

potential att bidra till marknadsföring och profilering.  

BREEAM Communities är ett brittiskt processverktyg för hållbar stadsutveckling. Det är relativt nytt 

och utvecklas kontinuerligt. Den revidering BRE gjorde av BREEAM Communities 2012 förstärkte dess 

funktion som processverktyg och gjorde det mer användarvänligt. Dock präglas det fortfarande av 

den brittiska kontext det är utvecklat i och ett svenskt certifieringssystem för stadsdelar eller ett 

gemensamt arbetssätt för hantering av hållbarhetsfrågor i stadsutvecklingsprojekt är önskvärt. 

Tillsvidare kan BREEAM Communities fungera som ett stöd och inspirationskälla för hanteringen av 

hållbarhetsaspekter i stadsutvecklingsprojekt i Sverige. Den alldeles färska nyheten om att SGBC 

avser att översätta och svenskanpassa BREEAM Communities kommer att öka användbarheten och 

göra det lättare för den aktör som vill använda verktyget, oavsett om målet är att certifiera eller inte.  

Ett verktyg som samlar hållbarhetsaspekter likt BREEAM Communities tydliggör det ömsesidiga 

beroendet som krävs för en hållbar stadsutveckling. Ingen aktör har ensam rådighet i alla frågor, och 

alla aktörers agerande är viktigt för att uppnå resultat. Att olika aktörsgrupper börjar reflektera över 

sina och andras påverkansmöjligheter på hållbarhetsaspekter i stadsutvecklingsprojekt kan bidra till 

ett ökat engagemang och medvetenheten kring vilka valmöjligheter vi står inför, vilket inger hopp om 

en mer hållbar utveckling. 
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9. Vidare forskning 
Certifieringssystem för stadsdelar har mött ett stort intresse och debatten kring gemensamma 

verktyg/ arbetssätt för hantering av hållbarhetsfrågor i stadsdelsutvecklingsprojekt har tagit fart. Vid 

ett eventuellt framtagande av ett svenskt certifieringssystem för stadsdelar är det intressant att 

undersöka hur det lämpligast bör utformas för att vara kompatibelt med den svenska planprocessen. 

Detta med avseende på både tidpunkt för hantering av respektive fråga samt vilken/a aktör som har 

rådighet över den. De frågor som inkluderas ska vara av intresse ur ett svenskt perspektiv, och där 

det går, ta avstamp i lagstiftning och nationella mål. Vilka frågor som bör ingå i ett svenskt 

certifieringssystem är en viktig och omfattande fråga som redan diskuteras inom HCS-projektet.  

Genom att studera erfarenheter och resultat från pågående och avslutade projekt där BREEAM 

Communities eller andra certifieringssystem för stadsdelar tillämpats, både inom och utanför Sverige, 

kan vi lära oss mer om utformning, uppföljning, potential och brister hos dessa certifieringssystem 

vilket kan ge oss värdefull kunskap att beakta vid utveckling av ett svenskt verktyg.  

 

Det finns en rad frågor att fundera över i samband med utveckling av ett svenskt certifieringssystem 

för stadsdelar exempelvis: 

Vilka hållbarhetsaspekter ska ett svenskt certifieringssystem för stadsdelar omfatta? 

Hur bör uppföljningen ske? Vem bör utfärda certifiering? Hur ska granskningen av 

verifieringsunderlaget ske och av vem?  

Certifieringssystem för befintliga områden, hur behöver dessa utformas i jämförelse med system för 

nya områden för att kunna fungera som verktyg? 

Hur kan certifieringssystemen för stadsdelar kompletteras med en möjlighet till uppföljning över tid? 

Hur kan verktyget utformas för att begränsa det administrativa arbetet samtidigt som kvalitén i det 

som utvecklas säkerställs och dokumenteras? 
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