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Sammanfattning  

  

  Titel: Miljöcertifieringssystemet BREEAM 

– En studie av processen och dess effekter 

Författare Emma Nathorst-Westfelt 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Examensarbete nummer Nr. 182 

Handledare Hans Lind 

Nyckelord Miljöcertifieringar, BREEAM, kommersiella fastigheter 

   

Denna kandidatuppsats behandlar miljöcertifieringssystemet BREEAM med fokus på processen 

och systemets effekter. I studien har pågående BREEAM-projekt i Sverige studerats för att 

undersöka vad som görs specifikt vid en BREEAM-certifiering, vad det kostar samt vilka nyttor 

en BREEAM-certifiering genererar. 

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av miljöpåverkan i Sverige idag och 

förhoppningen är att miljöcertifieringar av byggnader kan minska miljöbelastningen. Studien visar 

på att det finns en växande efterfrågan på miljöcertifierade kontor och lokaler från hyresgästen 

trots att innebörden än är något oklar. 

BREEAM är relativt nytt på svenska marknaden och behöver fortsätta att utvecklas och 

anpassas. Ett svenskt företag, med en redan god intern byggstandard, behöver dock inte göra 

några större åtaganden för att nå ett bra betyg i BREEAM. En BREEAM-certifiering intygar att 

en byggnad håller en bra nivå miljömässigt, visar att företaget är på väg åt rätt håll och hjälper till 

att strukturera upp miljöarbetet under ett byggprojekt. Miljöpåverkan i sig minskar egentligen inte 

tack vare en BREEAM-certifiering utan effekterna antas vara mer affärsmässiga. En internationell 

jämförbar certifiering kan även vara avgörande vid fastighetstransaktioner.   
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Abstract  

  

  Title: Green Building Rating System BREEAM 

- A study of the process and the effects  

Authors Emma Nathorst-Westfelt 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 

Thesis number Nr. 182 

Supervisor Hans Lind 

Keywords Green Building, BREEAM, commercial real estates 

   

This bachelor thesis examines the green building rating system BREEAM with a focus of the 

process and the systems effects.  In the study ongoing BREEAM-projects in Sweden have been 

studied to examine what specifically is made because of the BREEAM-certification, the cost of it 

and also what benefits comes with a BREEAM-certification.  

The Building and Real Estate sector are responsible for a major part of the environmental impact 

in Sweden and hopefully the environmental certifications will reduce the environmental impact. 

The study shows that there is a growing demand for certified offices and premises from the 

tenants, although the implications are still being somewhat confusing. 

BREEAM is still relatively new on the Swedish market and the development and adaptability has 

to continue. A Swedish company, with an already good internal building standard, doesn’t need 

to do big commitments to reach a good rating in BREEAM. A BREEAM-certificate confirms 

that a building keeps a good level in environmental awareness, that the company is going in the 

right direction and also it helps the building project to structure the environmental work. The 

environmental impact it selves doesn’t really reduce thanks to a BREEAM-certification but the 

effects are more business oriented. An international comparable certification can be crucial in a 

real estate transaction.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Klimatförändringen som sker världen över är idag ett faktum och att det är vi människor som 

bidragit till detta är ingen nyhet. Enligt Earth Overshoot Day, en dag som infaller tidigare och 

tidigare för varje år som går, hade mänskligheten år 2012 förbrukat årets naturresurser redan den 

22 augusti jämfört med år 2002 då dagen inföll den 3 oktober. (Global Footprint Network, 2013) 

En förändring av hur vi lever och förbrukar jordens resurser måste alltså ske – frågan är dock 

vem som bör ta det stora ansvaret. 

Byggnader där människor bor och arbetar står för ca 40 % av den totala energianvändningen, ca 

40 % av den totala materialanvändningen, en stor del av vattenanvändningen, en betydande del 

av avfallet samt en stor andel kemikalier som används totalt på jordklotet. Bygg- och 

fastighetssektorn står för 20 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser där koldioxid är 

dominerande. Själva byggskedet släpper dock ut fyra gånger mer klimatpåverkande koldioxid än 

vad förvaltningen, uppvärmning och drift, av byggnader gör. (Boverket, 2009, sid 32).  

För att en förändring ska kunna ske krävs alltså även att bygg- och fastighetssektorn tar sitt 

ansvar för att främja ett mer hållbart och miljömedvetet sätt att förbruka jordens resurser. Den 

växande kunskapen om miljön samt medvetenheten om hur mycket bygg- och fastighetssektorn 

påverkar miljön har ökat efterfrågan på miljöcertifieringssystem för byggnader. För såväl ny- och 

ombyggnationer som befintliga byggnader. (Kajander, Sivunen, Vimpari, Pulkka & Junnila, 2012). 

Synen på hållbarhet i bygg- och fastighetssektorn har förändrats, hållbarhetsarbetet är mer 

komplext idag jämfört med hur det har sett ut historiskt. Alla parter i bygg- och fastighetssektorn 

tar mer ansvar för att främja en mer hållbar marknad. (Bartlett & Howard, 2010). Klimatarbetet 

som görs världen över har lett den snabbaste växande investeringsmarknaden i världen. (Kajander 

et al, 2012). Miljöcertifieringssystem har tagits fram för att hitta metoder för att minimera 

miljöpåverkan och främja hållbarhet, förbättra arbets- och livsmiljön, nå miljömål, ställa högre 

krav än lagstiftningen och mycket mer. En miljöcertifiering är en objektiv bedömning av en 

byggnads miljöprestanda. I Sverige används idag i huvudsak fyra miljöcertifieringssystem som har 

olika bedömningsgrunder och krav. Miljöcertifieringar ser oftast inte bara till byggnadens 

miljöpåverkan som en följd av byggskede, förvaltning och drift utan kan även ta hänsyn till all 

miljöpåverkan som orsakats av att byggnaden existerar. Till exempel miljöbelastningen till följd av 

materialproduktionen av de material som sedan byggs in i byggnaden, hur en byggnads brukare 

transporteras till byggnaden vilket kan resultera i CO2-utsläpp beroende på transportsätt och 

mycket mer. (Boverket, 2009, sid 13).  
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1.2 Frågeställning/Syfte 

Hur ser processen ut vid en BREEAM-certifiering av en kommersiell fastighet och vilken 

nytta genereras? 

Miljöcertifieringar av byggnader har ökat markant världen över. Intresset har vuxit i takt med den 

ökade miljömedvetenheten och ett ökat fokus på hållbarhet. Förhoppningsvis främjar 

miljöcertifieringar miljön i sin helhet och även andra nyttor genereras, detta har dock sitt pris. Det 

finns många studier som berör hur en miljöcertifiering av en byggnad påverkar miljön positivt. 

Hur en certifiering påverkar förvaltning och ägandet av en byggnad ekonomiskt sett är inte 

studerat i samma utsträckning, framförallt inte i Sverige. Då bygg- och fastighetsbranschen är 

kapitalorienterad är det intressant att se om det finns ekonomiska incitament för att genomföra 

en miljöcertifiering av en byggnad. Det är även intressant att se vilka andra positiva effekter en 

miljöcertifiering genererar samt att kartlägga vilka kostnader som uppstår vid en certifiering och 

hur dessa relateras till en positiv nytta.  

Studien syftar till att gräva djupare i miljöcertifieringssystem, i huvudsak BREEAM, och försöka 

klargöra vilka kostnader och nyttor som föreligger i en miljöcertifiering. Studiens syfte är även att 

kartlägga om det finns en efterfråga på certifierade lokaler och kontor samt hur viktig en 

miljöcertifiering är ur ett affärsmässigt perspektiv. 

1.3 Tillvägagångsätt  

1.3.1 Metod 

Studien genomförs med fokus på miljöcertifieringssystemet BREEAM. Teoridelen, kapitel två 

och tre, grundar sig på tidigare studier inom ämnet samt intervju med sakkunnig Pia Öhrling. 

Miljöcertifieringar är förhållandevis nytt på marknaden vilket medför att det finns begränsad 

tillgång av litteratur inom ämnet. Det har gjorts en del studier och rapporter avseende det 

ekonomiska värdet framförallt i Storbritannien och USA (med fokus på certifieringssystemet 

LEED) som kommer att relateras till den svenska marknaden och ligga till grund för denna 

studie. Den huvudsakliga informationskanalen är alltså internet. 

Resultatdelen, kapitel 4, grundar sig på en kvalitativ studie av fyra pågående BREEAM-projekt. 

Två av de studerade projekten certifieras enligt International Europe Commercial och de andra 

två certifieras enligt BREEAM International Bespoke. För att besvara nämnda frågeställningar 

kommer intervjuer med projektledare för pågående BREEAM-projekt att genomföras samt 

intervju med en sakkunnig person inom miljöcertifieringar som också är involverad i de studerade 
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BREEAM-projekten. Intervjuerna kommer att skrivas i löpande text då det är den mest passande 

metoden för denna uppsats. Intervjufrågor finns som en bilaga. En kortare undersökning 

gällande efterfrågan på certifierade kontor och lokaler har även gjorts genom rundringning till 

företag som förmedlar lokaler. 

1.3.2 Avgränsningar 

Som nämnts ovan finns ett antal miljöcertifieringssystem på marknaden. Studien kommer i 

huvudsak att beröra BREEAM då de fyra specifika byggnaderna som undersöks i studien valts att 

certifieras enligt BREEAM. Det finns flera versioner av miljöcertifieringssystemet BREEAM som 

kan appliceras såväl på nybyggnationer, ombyggnationer och befintliga byggnader. Studien 

kommer enbart att beröra nybyggnationer och två versioner av BREEAM; BREEAM 

International Europe Commercial samt BREEAM International Bespoke. 

Antalet färdigcertifierade BREEAM-projekt i Sverige är endast ett fåtal. På grund av detta 

grundar sig empirin i denna studie på pågående projekt. De fyra undersökta projekten är alltså 

pågående BREEAM-projekt och har därmed inte fått ett slutgiltigt betyg och den tillhandahållna 

projektinformationen är något begränsad. Den totala slutgiltiga projektekonomin har inte räknats 

samma för något av de studerade projekten vilket medför att alla kostnader är uppskattade.  

1.3.3 Disposition 

Studien är uppdelad i 5 huvuddelar. Kapitel två beskriver miljöcertifieringssystemet BREEAM 

och dess process för att ge läsaren en bättre förståelse runt ämnet. Kapitel tre summerar tidigare 

studier som finns om ekonomiskt värde och nytta med att BREEAM-certifiera. Det fjärde 

kapitlet är kvalitativa studier i form av intervjuer som skrivs i löpande text. Det femte kapitlet 

består av en analysdel där tidigare studier och intervjuer analyseras. Uppsatsen avrundas sedan 

med en kortfattad slutsats och tips om vidare studier i kapitel sju. 
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2. Vad är miljöcertifieringssystem och BREEAM? 

2.1 Miljöcertifieringssystem - BREEAM 

En miljöcertifiering gör en objektiv bedömning av hur hållbar en byggnad är och mäter 

byggnadens miljöprestanda. Det finns flera certifieringssystem världen över. I Sverige används 

idag i huvudsak fyra olika miljöcertifieringssystem; Miljöbyggnad, GreenBuilding, LEED samt 

BREEAM vilka alla har olika bedömningsgrunder och krav. (Sweden Green Building Council, 

2013, (1)). 

Miljöcertifieringar av byggnader är i dagsläget inte ett krav för fastighetsägaren eller byggherren. 

Boverket har däremot föreskrifter vid ny- och ombyggnationer som måste uppfyllas samt 

allmänna råd som bör följas (Boverket, 2012), även Arbetsmiljöverket har bestämmelser och råd 

som bör följas. Certifieringssystem har som mål att överträffa de nationella föreskrifter och 

allmänna råd som föreligger. En miljöcertifiering är mer omfattande och ser fastigheten i sin 

helhet. 

BREEAM, BRE Environmental Assessment Method, lanserades i Storbritannien år 1990 av 

företaget BRE och anses vara ett av världens främsta miljöcertifieringssystem för kontors-, 

handels- samt industrifastigheter med över 250 000 certifierade objekt världen över. (BREEAM, 

2013 (1)). (Sweden Green Building Council, 2013 (2)). BREEAM finns i olika versioner och kan 

användas för att certifiera både ny- och ombyggnationer såväl som befintliga byggnader. 

International Europe Commercial är den mest använda versionen internationellt sett och kan 

användas i olika stadier under en byggnads livstid; i designstadiet, konstruktionsstadiet, inför 

första inflyttning samt i renoveringsstadiet. (BREEAM, 2013 (2)). För att bedöma en befintlig 

byggnads miljöpåverkan har BREEAM In Use International utvecklats och testas nu i 

pilotprojekt i Sverige. (BREEAM, 2013 (3)).  

Sweden Green Building Council, SGBC, har under flera år utvecklat en svensk version av 

BREEAM, BREEAM SE, som lanserades den 24 april 2013 (Sweden Green Building Council, 

2013 (3)). BRE, grundare till BREEAM, har godkänt den svenska anpassningen godkänt. 

BREEAM SE har anpassats till nationella standarder och lagar (Sweden Green Building Council, 

2013 (2)). Under utvecklingen av BREEAM SE påbörjades ett fåtal pilotprojekt i Sverige som 

fortfarande pågår. Då BREEAM SE är nytt på marknaden grundar sig denna studie på den 

internationella versionen av BREEAM, International Europe Commercial samt International 

Bespoke då de fyra referensobjekt som studeras certifieras enligt den internationella versionen. 
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Grundtanken med BREEAMs bedömningsmetoder är att uppmuntra bygg- och fastighetssektorn 

till att förbättra och optimera byggnaders prestanda genom att överträffa nationella byggregler 

och lagstiftning (BREEAM, 2013 (2))). BREEAMs bedömningsmetod omfattar tio kategorier 

som berör olika miljöområden. I varje miljöområde finns flera indikatorer som berör olika frågor 

inom miljöområdet, vilka finns utförligt beskrivna i BREEAM-manualen (Sweden Green 

Building Council, 2013 (2)): 

 Management; Commissioner/Installationssamordnare, Påverkan från byggarbetsplats, 

Brukarvägledning (”Husbok”). 

 Health and Wellbeing; Dagsljus, Termisk komfort, Ljudmiljö, Luft- och vattenkvalitét 

samt Belysning. 

 Energy; Energianvändning, CO2 utsläpp och Undermätning av energi. 

 Transport; Närhet till kollektivtrafik, Alternativa transportmedel, Underlätta för 

fortgängare och cyklister, Tillgänglighet till servicefaciliteter, Tidtabeller och 

reseinformation. 

 Water; Vattenförbrukning, Minska läckage, Återanvändning av vatten. 

 Material; Livscykelanalys av material, Återanvändning av material, Ansvarsfulla 

materialval, Robusthet. 

 Waste; Byggavfall, Återanvändning av fyllnadsmaterial, Utrymme för återvinning. 

 Land Use & Ecology; Platsval, Skydd av ekologiska särdrag, Förbättring av ekologiskt 

värde. 

 Pollution; Klimatpåverkande föroreningar (t.ex. ozon), Översvämningsrisk, NOx 

emissioner, Förorening av vattendrag, Ljus- och bullerstörning utomhus. 

 Innovation; Exemplarisk nivå. 

 

Prestandamål och bedömningskriterier finns definierade för varje indikator, där ett antal poäng 

finns att erhålla. Det finns både skallkrav i vissa indikatorer och frivilliga krav. Skallkraven måste 

uppfyllas för att kunna uppnå ett visst betyg på byggnaden. De frivilliga kraven uppfylls efter 

önskemål, beroende på projektets mål. Prestandamålen och bedömningskriterierna bestämmer 

därmed hur många BREEAM-poäng projektet erhåller beroende på hur projektet presterar. 

Poängen som erhålls i respektive kategori viktas sedan med hänsyn till betydelsen av kategorins 

miljöområde i förhållande till Europas miljöarbete. De viktade poängen räknas sedan samman till 

ett slutresultat som transfereras till ett betyg ”BREEAM Rating”; Pass, Good, Very Good, 

Excellent eller Outstanding.(BREEAM, 2013 (2)) samt (Sweden Green Building Council, 2013 

(2)). 

I Sverige finns ett större antal pågående BREEAM-projekt, dock endast fåtal färdigcertifierade 

projekt. Enligt GreenBookLive på BREEAMs hemsida som listar pågående och färdigcertifierade 
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projekt finns endast ett färdigcertifierat kontorshus och tre färdigcertifierade industrilokaler vilka 

alla fyra certifierats enligt versionen; BREEAM International Europe Commercial. (Green Book 

Live, 2012).  

2.2 Certifieringsprocessen 

Beroende på val av certifieringssystem är processen olika omfattande. LEED och BREEAM är 

de certifieringssystem som berör flest miljöområden vilket resulterar i en mer omfattande 

certifieringsprocess, se Tabell 1. 

Miljöaspekter BREEAM LEED Miljöbyggnad GreenBuilding 

Markanvändning X X   

Kommunikationer/ 

Infrastruktur 

X X   

Ekologi X X   

Föroreningar X X   

Energi X X X X 

Vatten X X   

Material X X X  

Avfall X X   

Inomhusmiljö X X X  

Byggskede X X   

Styrning/Uppföljning X X   

LCA/LCC X    

Tabell 1. Miljöområden för de fyra olika certifieringssystemen. 

Då studien fokuserar på BREEAM International Europe Commercial är det även intressant att 

studera hur certifieringsprocessen går till. För att få en korrekt beskrivning av processen har en 

intervju hållits med miljökonsult och BREEAM-assessor Pia Öhrling. Pia Öhrling är sakkunnig i 
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ämnet och jobbar i huvudsak med BREEAM och håller även kurser för blivande BREEAM-

assessorer.  Intervjun skrivs i löpande text. 

En BREEAM-certifiering görs antingen i två steg; Design stage (projekteringsstadiet) samt Post 

Construction stage (efter färdigställande av byggnad), eller endast i ett steg; Post Construction 

stage (färdig byggnad).  

Design stage 

Rapporten för Design stage innebär att projektet tydligt visar hur byggnaden är projekterad och 

ritad; allt från vilka material som planeras att användas i projektet till bevis på att en ekolog har 

varit på platsen för att kartlägga ekologin. Bevis och dokument bekräftar att projektet ämnar 

uppnå krav som ställs i BREEAM, projektet kan själv bestämma vilka krav och poäng projektet 

siktar på att ta, förutom skallkrav som måste uppfyllas. Design stage bör påbörjas i ett så tidigt 

skede som möjligt för att optimera BREEAM-arbetet och nyttan till följd av BREEAM-arbetet. 

I följande ordning bör Design stage-processen för att optimera arbetet enligt Pia Öhrling;  

1. Förstudie vilket innebär att varje BREEAM-krav gås igenom grundligt för att öka 

kunskapen. Detta bör ske innan byggnaden ritas för att arkitekt och projektörer ska 

kunna ha förstudien som grund och använda den som ett verktyg. 

2. Projektet registreras i rätt BREEAM-version samt BREEAM-assessor väljs ut om detta 

inte gjorts tidigare. 

3. BREEAM arbetas in från början i projekteringen. Här kan eventuellt en till förstudie 

göras om projektet är i ett tidigt skede. Ansvarsområden delas sedan ut till projektörer i 

projektet. 

4. Under projektets gång följs arbetet upp och dokument och bevis arbetas fram 

kontinuerligt. BREEAM-assessorn kan kontakta BRE vid behov och frågor. 

5. Design stage rapporten börjar skrivas när de flesta bevis samlats in. BREEAM-assessorn 

har fortsatt kontakt med BRE vid behov. Rapporten bör dock påbörjas så tidigt som 

möjligt för att möjliggöra chansen till ändringar. 

6. När rapporten är klar och samtliga bevis samlats ihop skickas det till BRE för 

kvalitetsgranskning.  

7. Projektet får eventuellt tillbaka granskningskommentarer från BRE vilka rättas till och 

ändras. 

8. Rapporten skickas till BRE igen. 

9. Stämmer allt erhålls ett betyg för Design Stage. 

Post Construction stage 

Rapporten för post construction skrivs när byggnaden färdigställts. Bevis krävs för att säkerställa 

att det som projekterats och planerats enligt Design Stage rapporten faktiskt genomförts. 

Bevisdokumentationen sker i huvudsak genom foton, bevisrapporter och relationshandlingar. 
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Håller byggnaden den prestandan som Design Stage rapporten uppgett erhålls samma betyg som 

erhölls vid Design Stage. 
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3. Kostnad respektive nytta/positiv effekt 

3.1 Kostnad 

Enligt en amerikansk studie som undersökt kostnaderna för att bygga grönt beräknas den 

genomsnittliga totala kostnaden för ett projekt ökas med knappt 2 %. Det finns bevis för att 

kostnaden för att bygga grönt minskar i takt med fler projekt och större kunskap. Studien baserar 

sina siffror på LEED-projekt vilket är jämförbart med BREEAM som används mer i Europa. 

(Kats, 2003). Kvalitetsstudier som gjorts i Storbritannien tillsammans med kostnadskonsulter har 

uppskattat att bygga grönt – mer energieffektivt och miljövänligt – kostar mellan 5-10% mer än 

att bygga konventionellt. Antagandet grundar sig dock på gammal data vilket gör antagandet 

mindre säkert. (Bartlett & Howard, 2010). Den amerikanska studien menar på att ju tidigare 

beslut tas om att en byggnad ska miljöcertifieras, och att det tas i beaktning i designskedet och 

projekteringen, desto mindre blir kostnaderna för att miljöcertifiera byggnaden. (H.Kats, 2003). 

De största kostnaderna i en BREEAM-certifiering är, enligt en stor undersökning Schneider 

Electic gjort: projektörer, en BREEAM-assessor, specialiserade konsulter och BREEAM-verktyg. 

(MRB, 2013) 

3.2 Ekonomisk nytta  

Historiskt bedöms värdet av en byggnad utifrån konkreta och synliga egenskaper så som läge, 

funktion, kvalitet och estetik. Miljöegenskaper hos en byggnad har varit ”osynliga” tillgångar som 

inte har påverkat värdet på en byggnad. Det har resulterat i att bland annat energianvändningen 

har hamnat i skymundan och inget ansvar har tagits för att energieffektivisera byggnader. (Bartlett 

& Howard, 2010). Bra miljöegenskaper som uppnås genom en miljöcertifiering kan alltså 

medföra osynliga tillgångar vilket skulle kunna bli en ekonomisk nytta. 

Att bygga grönt medför ekonomiska nyttor. De innefattar minskade drift- och 

underhållskostnader, minskat byggavfall, förbättrad inomhusmiljö, bättre komfort för brukare i 

byggnaden, bättre produktivitet för brukare i byggnaden samt minskade vårdkostnader för 

brukare. (Kats, 2003). Den ekonomiska nyttan i att miljöcertifiera är olika och värderas olika för 

berörda intressenter. Hyresgästen värderar bättre produktivitet, fastighetsägaren minskade drift- 

och underhållskostnader samt byggherren minskar byggavfall eller materialkostnader till följd av 

återvinning av materialspill under byggskedet (Bartlett & Howard, 2010).  
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Hur stor nyttan blir i förvaltningen av en certifierad byggnad står naturligtvis i korrelation till 

vilken målsättning ett projekt har betygsmässigt. Ju högre betyg en byggnad får desto större nytta 

bör en miljöcertifiering generera då kraven blir strängare. 

Enligt en studie som gjorts i Massachusetts är ekonomiska nyttan av att bygga grönt tio gånger 

större än investeringen som krävs för att bygga grönt, om miljöcertifieringssystemet LEED 

används. Nyttan finns i minskad vattenanvändning och energianvändning, minskat avfall, 

minskade kostnader till följd av föroreningar, minskade drift- och underhållskostnader samt ökad 

produktivitet hos brukarna i byggnaden. (Kats, 2003) 

3.2.1 Ekonomisk nytta i BREEAM 

Bild 1. ”Nyttan med att bygga grönt”. Källa: (BRE, 2013) 

Enligt BRE har gröna byggnader många bra nyttor. Gröna byggnader kan minska 

förvaltningskostnaderna med 8-9 %. Samtidigt kan byggnadens värde öka med 7,5 %, 

beläggningsgraden öka med 3,5 % samt hyrorna höjas med 3,5 %, se bild 1.   

3.2.2 Energikostnader 

Driftkostnaderna för en kommersiell byggnad består till stor del av energikostnaden. Beräknat på 

en konventionell byggnad i Massachusetts, USA, är energikostnaden i gensomsnitt 2 

dollar/square foot/år (Kats, 2003). I Sverige bedöms energikostnaden för en konventionell 
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byggnad beräknat per kvadratmeter vara något lägre (Öhrling, 2013). För en grön byggnad 

beräknas energikostnaden minskas med 30 % vilket resulterar i en betydligt mindre total 

energikostnad för en byggnads livslängd. (Kats, 2003). Beroende på projektets betygsmål och 

eventuellt stramare energikrav kan energianvändningen minskas vilket resulterar i en bättre 

driftsekonomi.   

3.2.3 Minskade kostnader till följd av sjukdom  

Det ställs krav på emissionsnivåer och föroreningar vid en miljöcertifiering, både i BREEAM och 

LEED. Detta medför att hårdare krav gällande emissionsnivåer samt föroreningar ställs på 

byggnaden. Resultatet blir en mer hälsosam inomhusmiljö vilket minskar risken för kostnader 

relaterade till hälsoproblem hos brukare på grund av dåligt inomhusklimat. (Kats, 2003). 

I Sverige har kartläggning av farliga ämnen varit ett aktuellt ämne under en längre tid vilket det 

också finns strikta lagar för enligt svenska standarder.  

3.2.4 Produktivitet 

Energieffektiva byggnader har många positiva effekter såsom stabila temperaturer. Effekterna 

utav detta är svåra att värdera ekonomiskt trots att de förbättrar den totala inomhusmiljön vilket 

leder till en bra arbetsmiljö och produktivitet. Produktiviteten hos brukare anses vara den näst 

viktigaste faktorn efter byggnadens läge för hyresgäster ur ett ekonomiskt perspektiv. (Bartlett & 

Howard, 2010). 

Studier i Massachusetts har undersökt om produktiviteten påverkas hos brukarna i en grön 

byggnad till skillnad från i en konventionell byggnad. Resultaten visar att det finns tydliga 

samband mellan en ökad produktivitet och en grön byggnad. Med ökad produktivitet menas en 

mer effektiv arbetsmiljö med mindre stress. Det finns fyra faktorer som bedöms i BREEAM och 

LEED som påverkar detta; ökad ventilationskontroll, belysningskontroll och temperaturkontroll 

samt ökat dagsljus och utblick. (Kats, 2003). En ökad produktivitet genererar en mer effektiv 

arbetsplats vilket i sin tur leder till en mer lönsam verksamhet. Beräknat på kontorspersonal i 

Massachusetts förväntas produktiviteten öka med 1-1,5 %, motsvarande ca 5-7 

minuter/arbetsdag, i en grön byggnad i förhållande till en konventionell byggnad. Sett till en 

kontorsbyggnads livslängd kan det enkelt konstateras att den ökade produktiviteten ger en mer 

hållbar byggnad. Kostnaden för att bygga grönt går inte att jämföras med personalkostnaderna 

som kan optimeras genom de positiva effekter grönt byggande har – ökad produktivitet, vilket är 

extremt kostnadseffektivt för ett företag. (Kats, 2003). 
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3.3 Värdet för fastighetsägare 

En finsk universitetsstudie visar på att företag och entreprenörer i bygg- och fastighetssektorn 

som har ett aktivt miljöarbete i sin verksamhet ökar sitt börsvärde med 0,82 %. (Bartlett & 

Howard, 2010).  

3.3.1 Krav från hyresgästen 

För att få en uppfattning om hur hyresgästen, fastighetsägarens kund, värderar ett miljöcertifierat 

kontor/lokal har kortare telefonintervjuer hållits med ett antal företag som förmedlar 

kontor/lokaler. Samma fråga ställdes till samtliga företag: 

Hur upplever ni efterfrågan på miljöcertifierade kontor/lokaler? Finns det ofta som ett krav eller 

önskemål från kunden? 

”Krav på miljöcertifierat finns från de flesta hyresgästerna. De vet dock inte exakt vad det 

innebär och alltså inte vad kravet de själva ställer innebär. Hyresgästen har ofta ett internt krav i 

företaget att de ska sitta i miljöcertifierade lokaler. Efterfrågan har ökat sedan fem år tillbaka.” 

Pernilla Björk, Newsec. 

”… önskemål finns men inte krav…”  

Nils Jöninger, Strateg Fastighetskonsult. 

”Vi upplever inte att det finns krav på miljöcertifierade lokaler.”  

Bertil Nilsson, Shift Lokalteam. 

”Myndigheter och statliga företag har ofta krav eller starka önskemål på miljöcertifierade lokaler 

och kontor. När det gäller privata företag är det väldigt olika. Det beroende på typ av verksamhet 

och om det ligger det i företagets intresse på grund av t.ex. PR eller hur de vill framstå.”   

Lisa Vik, Tenant and Partner. 

Hur de olika företagen som förmedlar lokaler och kontor upplever efterfrågan kan skiljas 

beroende på hur stora hyresgäster de jobbar med. Större svenska företag samt internationella 

företag har oftast större krav på miljöcertifierade lokaler.   

3.3.2 Vem får nyttan av den certifierade byggnaden? 

Nyttan som genereras från en certifierad byggnad kan vara olika beroende på vem som är 

intressenten. Om byggherren bygger i syfte om att förvalta erhålls vissa nyttor vid 

miljöcertifiering och om byggherren bygger för att sälja erhålls andra nyttor vid en 

miljöcertifiering. 
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4. Resultat av studerade BREEAM-projekt 

För att kunna få en inblick i hur BREEAM används idag på svenska marknaden har intervjuer 

gjorts med projektledare för fyra pågående BREEAM-projekt i Stockholm. Två mer djupgående 

intervjuer (projekt 1 och 3) och två kortare som skett via e-mail (projekt 2 och 4). Vid intervju 

med projektledare för projekt 3 var även installationssamordnaren/commissioner för projektet 

med.  

Samtliga observerade BREEAM-projekt har uppförts/uppförs av samma fastighetsägare som 

även kommer att förvalta fastigheterna; det finns ingen plan på att avyttra fastigheterna inom den 

närmaste framtiden. På grund av konkurrens inom området och konfidentiell information hålls 

de observerade BREEAM-projekten ”anonyma” och likaså projektledare samt fastighetsägaren. 

Projekt 1 var företagets första BREEAM-projekt och projektet la därför grunden internt för det 

kommande BREEAM-arbetet och de kommande BREEAM-projekten. Det första BREEAM-

projektet i ett företag är troligen det mest tidskrävande och kostsamma BREEAM-projektet. I 

första projektet skapas den interna kunskapen i den egna organisationen samt hos projektörer 

genom att förstå och komma underfund med vad som efterfrågas i BREEAM. Ekologen har t.ex. 

varit densamma för alla observerade projekt vilket har underlättat lite mer för varje projekt som 

påbörjats då kunskapen ökat och förståelsen för kraven i BREEAM har ökat.   

4.1 Projekt 1  

4.1.1 Projektbeskrivning 

Projekt 1 är en kontorsfastighet som ligger i en närförort till Stockholm i ett handelsområde. 

Detta är fastighetsägarens första BREEAM-projekt. Huset har en stor hyresgäst och ett fåtal 

mindre hyresgäster. Byggnaden står färdig och hyresgäster har flyttat in. Projektet har inte erhållit 

ett BREEAM-betyg ännu, rapporten inklusive alla bevis är dock inskickade och ett betyg väntas 

inom kort. Betyget beräknas bli Very Good, möjligtvis Excellent.  

I intervjun med projektledaren, P, för Projekt 1 framförde projektledaren sina tankar och 

erfarenheter av att BREEAM-certifiera en byggnad. P tycker att fastighetsägaren tagit ett bra 

beslut om att BREEAM-certifiera byggnaden ur ett affärsmässigt perspektiv. Även 

medvetenheten och kunskapen hos alla inblandade parter anser projektledaren bör ha ökat. 

Företagets generella mallar för nybyggnadsprojekt har anpassats under projektets gång för att 

lättare kunna användas i BREEAM vid kommande certifieringar. 
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4.1.2 Totala kostnaden för BREEAM 

P säger att de initiala kostnaderna för BREEAM är höga, detta på grund av att det är det första 

BREEAM-projektet i företaget och det har varit ett stort jobb att veta vad för bevis som behöver 

tas fram och liknande.  

P har inte beräknat projektets ekonomi helt och hållet och kan inte därför sätta en exakt kostnad 

för det totala BREEAM-arbetet. P kan dock spekulera på kostnaden och säga att den ökade 

konsultkostnaden till följd av BREEAM uppgår till ca 2 % av projektets totala kostnad, vilket är 

mellan 5-10 % ökade totala konsultkostnader i projektet. P påpekar dock att detta är företagets 

första BREEAM-projekt och förmodar att kostnaderna lär bli något mindre för nästkommande 

projekt då egna projektledare, konsulter och projektörer då har erfarenhet och vet vad som 

efterfrågas. Totalt sett antar P att hela BREEAM-kostnaden uppgår till mellan 2-3,5 % av 

projektets totala kostnad. 

Det är de största BREEAM-frågorna och åtagandena i projektet som tas upp nedan, det kan 

alltså finnas fler mindre åtgärder och åtaganden som gjorts för att möta krav i BREEAM som 

inte finns med i genomgången. 

Management 

Vad har Projekt 1 gjort för att möta krav i BREEAM angående installationssamordnade, hur arbetsplatsen 

skötts, vatten- och elmätning på byggarbetsplatsen, husbok för brukare, livscykelkostnadsanalys?  

Över lag är hela Management-kapitlet i huvudsak administrativa insatser och kontroll av 

byggarbetsplats och liknande varav mycket redan görs i Sverige tack vare lagstiftning. Detta 

resulterar alltså inte i någon ekonomisk nytta i projektet och kostnaden för insatserna är 

marginella. 

P berättar att avtal med en installationssamordnare har skrivits för projektet, P anser att detta inte 

har påverkat projektet någonting. En installationssamordnare finns alltid i projekt men 

anpassningar har gjorts för att möta kraven i BREEAM. Samordnaren hade kunnat påverka 

projektet mer om han hade fungerat mer som en administratör och koordinator. P anser att 

tillkommande kostnaden för en BREEAM-anpassad samordnare är marginell. 

I samband med en BREEAM-certifiering måste ett ”brev till grannar” skickas ut till närliggande 

fastigheter, detta anser P är en bra sak med BREEAM som gör att det faktiskt blir gjort. Detta 

ökar förståelsen och synen på företaget.  

För att möta krav i BREEAM har elen mätts på byggarbetsplatsen, detta resulterar dock inte i en 

lägre energianvändning utan endast kartläggning av var energianvändningen är. Lika så med 
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vattenmätning, den har mätts under byggtiden, dock genrerar den inte i en lägre 

vattenanvändning. För att försäkra sig om att det inte funnits vattenläckage på byggarbetsplatsen 

nattetid har väktare anlitats för att mäta vattennivån vilket i detta projekt inte genrerat någon 

nytta utan endast en kostnad. Vatten- och elmätning samt vattenläckagekontroll genrerar ingen 

nytta i detta projekt, det kan dock vara användbar fakta inför kommande projekt. 

Vad gäller LCC (livscykelkostnader) menar P på att företaget bygger för egen förvaltning och är 

därför oavsett BREEAM måna om att byggnaden får en lång livslängd med en bra LCC. 

Dokumentationskraven i BREEAM är dock omfattande vilket gjorde att projektet inte uppnådde 

poäng för LCC i BREEAM. 

Health and Wellbeing 

Vad har Projekt 1 gjort för att möta krav i BREEAM angående dagsljus, utblick, belysningsnivåer, styrning av 

belysning, emissioner i ytskikt, termisk komfort, termisk zonering, legionella, akustik mm? 

Gällande dagsljus har mycket energi ägnats åt att diskutera om poängen kommer att uppnås eller 

inte, konsulter har anlitats för att göra beräkningar vilket har resulterat i en betydande kostnad. 

Det har dock inte resulterat i någon förändring i konstruktion eller arkitekturen gällande 

fönsterpartier eller liknande och insatsen har alltså inte resulterat i någon nytta. Angående 

belysningsnivåer inomhus har en diskussion förts berörande bordsbelysning, projekteringen har 

dock inte påverkats.  

Gällande termisk komfort har inget i projekteringen förändrats, det var en stor och viktig fråga 

redan innan BREEAM kopplades in i projektet vilket alltså lett till en bra termisk komfort redan 

innan krav från BREEAM. Den största hyresgästen som var bestämd vid projektets start hade 

problem med den termiska komforten i deras tidigare lokal vilket gjorde att höga krav gällande 

termiska komforten från hyresgästen ställdes på projektet. Gällande zonindelningen (möjlig 

värmestyrning i olika zoner i byggnaden) av den termiska komforten gäller samma sak som den 

termiska komforten, det var en viktig fråga redan innan BREEAMs krav och som även 

hyresgästen ställde krav på.  

Akustiken var även en viktig fråga från början i projektets start, ljudmätningar har gjorts vilket 

kanske inte hade gjorts utan krav från BREEAM.  

Utomhusbelysningen blev en stor diskussion till följd av BREEAMs krav på att minska bländning 

och nedsmutsning av natthimlen. Speciella armaturer sattes in för att bland annat möta kraven 

men fick senare tas bort då dem inte fungerade i praktiken. Detta blev en relativt stor kostnad till 
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följd av ljusmätningar och dyrare armaturer, detta hade dock förmodligen gjorts trots att 

BREEAMs fråga inte hade tagits i anspråk.  

 

Energi 

Vad har Projekt 1 gjort för att möta krav i BREEAM angående energianvändning, energiundermätare, 

utomhusbelysning, val av energikälla, lufttäthet i byggnaden och val av hissar? 

Projektet har gjort ett aktivt val gällande ventilationsaggregatet för att bland annat möta krav som 

ställs på energi i BREEAM. Aggregatet ska ha bättre återvinning av luft genom att en annan 

teknik används. Resultatet av detta blir dock antagligen att det blir en dyrare driftkostnad jämfört 

med vad det normalt skulle bli. Återvinningsgraden är bättre än ett ”standardaggregat” vilket 

minskar driftkostnaden, P anar dock att ventilationssystemet, på grund av val av aggregat, har en 

betydligt kortare livslängd än ett ”standardsystem med ett standardaggregat” och behöver alltså 

bytas ut mycket tidigare vilket resulterar i en högre kostnad. Energianvändningen i dagsläget blir 

antagligen lägre, P anar dock att i längden har det inte lett till någon nytta i projektet då kostnaden 

att byta ut systemen kommer att bli större än den nytta som genereras genom lägre 

energianvändning i dagsläget. Energimätare har satts in för respektive hyresgäst, dock inte tack 

vare BREEAM utan energimätare hade installerats oavsett en BREEAM-certifiering eller inte. 

Transport 

Vad har Projekt 1 gjort för att möta krav i BREEAM angående kollektivtrafik, alternativa transportmedel, 

cykelrum, närhet till bekvämligheter (amenities), resplan (Travel Plan), parkeringsplatser?     

Då projekt 1 ligger i ett område med god kollektivtrafik har frågan angående kollektivtrafik inte 

blivit ett problem för projektet. En diskussion har dock förts i projektet om hur man får brukare i 

byggnaden att åka mer kollektivt och även att cykla vilket är en viktig fråga. Projektet hade inte 

projekterat cykelrummet eller antal cykelparkeringar annorlunda på grund av BREEAM.  

Projektet ligger även nära köpcentrum med alla bekvämligheter som efterfrågas i BREEAM vilket 

gjort att det inte blivit någon fråga att beröra mer än att ta fram bevis för detta. Resplanen som 

BREEAM ställer krav på innebär att ta fram ett dokument som inte genererar en så stor nytta. 

Water 

Vad har Projekt 1 gjort för att möta krav i BREEAM angående vattenförbrukning, snåla armaturer, 

vattenmätare, bevattningssystem? 
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Projektet har valt mer vattensnåla kranar till följd av BREEAM, vilken ekonomisk nytta detta 

leder till är än oklar då ingen beräkning gjorts. Kommunen har tagit beslut om att snålspolande 

toaletter inte får användas då kommunen haft problem med avloppssystemen. Här har projektet 

anpassat sig till kommunens krav och inte mött BREEAMs krav på snålspolande toaletter. 

Material 

Vad har Projekt 1 gjort för att möta krav i BREEAM angående materialval för att få bra betyg i Green 

Guide, återanvändning av fasad och ansvarsfullt materialval?  

Materialvalen i projektet har inte påverkats av BREEAMs krav i Green Guide, det som har gjorts 

i Materialkapitlet är att ta fram bevis och dokumentation.  

Waste 

Vad har Projekt 1 gjort för att möta krav i BREEAM angående avfall på byggarbetsplatsen, återvunnen 

ballast, återvinningsrum, kompostering? 

Projektet har anstängt sig lite extra för att öka källsorteringen under byggprocessen, minska spill 

och öka sorteringen. Gipsspill gick tillbaka till leverantören. Här bör det finnas en ekonomisk 

nytta då avfallshanteringen på en byggarbetsplats är förhållandevis kostsam, ingen kalkyl har 

gjorts för detta ännu. 

Gällande återvinningsrummen har skyltningen blivit tydligare tack vare BREEAM, annars har 

ingenting gjorts för att möta krav i BREEAM mer än att ta fram bevis och dokument. 

Land Use & Ecology 

Vad har Projekt 1 gjort för att möta krav i BREEAM angående ekologin på byggnadens mark? 

Projektet byggdes på en tidigare parkeringsplats med en liten gräsplätt. En ekolog undersökte 

platsen, ekologin och föroreningar på platsen och skrev en rapport för att möta krav som ställs i 

BREEAM. Projektet uppfyllde ekologens rekommendationer. 

Pollution 

Vad har Projekt 1 gjort för att möta krav I BREEAM angående köldmedel, översvämningsrisk, ljusförorening 

av natthimlen och bullerljudmätning? 

Bevis har tagits fram för säkra att byggnaden inte ligger i något högriskområde för översvämning. 

Ljusföroreningen av natthimlen har varit en stor fråga i projektet och en viss armatur med 

belysning valdes för att möta krav i BREEAM, när de dock installerats visade det sig att det inte 

fungerade i praktiken och armaturen fick bytas ut. 
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En bullerutredning för projektet har gjorts specifikt för att möta krav i BREEAM. 

4.2 Projekt 2  

4.2.1 Projektbeskrivning 

Projekt 2 är en handelsfastighet som byggs i tre delar, i två etapper. Projektet är företagets andra 

BREEAM-projekt och är det största av de 4 observerade BREEAM-projekten. Projektet har 

ännu inte erhållit ett BREEAM-betyg, rapporten skrivs i dagsläget och betyget beräknas bli Very 

Good. Endast en kortare mailkonversation har hållits med projektledaren för projekt 2. 

4.2.2 Totala kostnaden för BREEAM 

Projektledaren för projekt 2 har beräknat att den totala BREEAM-kostnaden för projektet 

uppgår till ca 0,2 % av den totala kostnaden för hela projektet. 

4.2.3 Projektets åtaganden specifikt för BREEAM 

Kortfattat har projektet genomfört följande för att eventuellt uppnå poäng i BREEAM; 

 Energy - Utredning av möjliga energikällor; Bergvärme, Solvärme, Spillvattenvärme. 

 Energy – Mer omfattande energibalansberäkningar. 

 Transport – Fler omklädningsskåp och duschar samt låsbara cykelställ. 

 Water – Viss infiltration av dagvatten 

4.3 Projekt 3  

4.3.1 Projektbeskrivning 

Projekt 3 påbörjades något efter Projekt 1 och 2 vilket har varit till projektets fördel gällande 

BREEAM. I projekt 3 har flera projektörer (El-konsulten, VVS-konsulten mm.) varit desamma 

som för projekt 1 vilket har underlättat vid framtagning av bevis och dokument. Projektörerna 

har erfarenheten från första projektet med BREEAM vilket har sparat mycket tid och resurser. 

Projekt 3 är en kontorsfastighet med ett inbyggt labb som ligger i en närförort till Stockholm i ett 

handelsområde, samma område som projekt 1. Huset har en stor hyresgäst i dagsläget. Projektet 

är det minsta av företagets alla BREEAM-projekt. Byggnaden beräknas stå färdig år 2014. Då 

projektet fortfarande är pågående har det inte erhållit ett BREEAM-betyg ännu. Rapporten 

inklusive alla bevis är under framtagning och projektet siktar på betyget Very Good, möjligtvis 

Excellent.  
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I intervjun med projektledaren samt commissioner för Projekt 3 framförde de sina tankar och 

erfarenheter av att BREEAM-certifiera en byggnad. De båda ser positivt på certifieringen och 

tycker att fastighetsägaren tagit ett bra beslut om att BREEAM-certifiera byggnaden ur ett 

affärsmässigt perspektiv. Projektledaren påpekar även att tack vare BREEAM har många frågor 

tagits upp till ytan vilket har lett till en diskussion vilket det utan BREEAM inte hade gjorts. 

Detta har i vissa fall påverkat projektet och i andra fall väckt tankar och medvetenhet hos 

projektörer och kan komma att påverka projekt i framtiden. Commissionern poängterar att 

BREEAM-arbetet leder till ett mer strukturerat miljöarbete vilket ökar samarbetet mellan 

projektörer och entreprenörer vilket i sin tur minskar risken för fel i processen.  

Det är de största BREEAM-frågorna och åtagandena i projektet som tas upp nedan, det kan 

alltså finnas fler mindre åtgärder och åtaganden som gjorts för att möta krav i BREEAM som 

inte finns med i genomgången. 

4.3.2 Totala kostnaden för BREEAM 

Tack vare att mycket förarbete redan gjorts i och med Projekt 1 blir de totala kostnaderna för 

certifieringen lägre än för Projekt 1. Projektledaren för projekt 3 har beräknat att den totala 

BREEAM-kostnaden uppgår till ca 0,87 % av den totala kostnaden för hela projektet. 

Management 

Vad har Projekt 1 gjort för att möta krav i BREEAM angående commissioner, installationssamordnade, hur 

arbetsplatsen skötts, vatten- och elmätning på byggarbetsplatsen, husbok för brukare, livscykelkostnadsanalys?  

Både commissionern och projektledaren för projekt 3 har uppskattat BREEAMs krav på en 

commissioner då miljöarbetet blivit mer strukturerat. Missar i arbetet undviks och BREEAMs 

tydliga krav har fungerat som en checklista för miljöarbetet. Företaget har enligt projektets 

commissioner tidigare eftersökt tydligare struktur för miljöarbetet i projekt och tycker därför att 

BREEAMs krav har hjälpt till avsevärt. Det mer strukturerade miljöarbetet medför att alla jobbar 

mer åt samma håll med samma mål. Detta resulterar i att projektörer, entreprenörer och andra 

inblandade parter jobbar mer som ett team än var för sig vilket optimerar arbetet och minimerar 

risken för fel i processen, kvalitetarbetet blir också större tack vare BREEAM. Detta kan absolut 

ses som en ekonomisk nytta då felsteg kan kosta både direkt ekonomiskt och även tid i processen 

vilket indirekt är en ekonomisk kostnad.  

Commissionern påpekar även att AMA som är ett hjälpmedel för entreprenörer och byggare för 

att förenkla byggprocesser vid upphandlingar med mera har arbetats in i BREEAMs krav vilket 
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även det strukturerar upp arbetet. Inarbetat i AMA finns även de svenska standarder som ligger 

till grund för kraven i BREEAM. 

En annan nytta med en commissioner är att uppföljningen av byggnaden två år efter 

färdigställandet smidigt kan göras av commissionern som känner till byggnaden väl, vilket är 

optimalt. Tidigare har byggnaden direkt efter färdigställandet släppts till förvaltningen som sedan 

ska genomföra uppföljningen utan någon större förkunskap om byggnaden, vilka entreprenörer 

som genomfört vad och så vidare.  

Energimätningen som gjordes på byggarbetsplatsen för att möta krav i BREEAM upptäckte i 

tidigt skede att någonting gått sönder i undercentralen på byggarbetsplatsen som snabbt kunde 

åtgärdas innan det dragit för mycket onödig energi, vilket då skulle bli en stor kostnad.  

Health and Wellbeing 

Vad har Projekt 1 gjort för att möta krav i BREEAM angående dagsljus, utblick, bländningsskydd, 

högfrekventa styrdon, belysningsnivåer, styrning av belysning, emissioner i ytskikt, termisk komfort, termisk 

zonering, legionella och akustik? 

Det har gjorts simuleringar av dagsljus för att möta kraven i BREEAM, kraven är dock för höga 

vilket resulterar i att poängen antagligen inte kommer att uppnås. Det har alltså blivit en kostnad 

utan nytta i BREEAM-projektet. Projektledaren påpekar dock att det blir en nytta 

kunskapsmässigt i företaget då dagsljus är en fråga som vanligtvis inte har ett stort fokus i 

byggprojekt. 

Gällande utblick handlar det om hur kontorslandskapet möbleras vilket är delvis upp till 

hyresgästen, lika så bländningsskydd som är upp till hyresgästen att bestämma. Projektet har 

föreskrivit HF-don för att möta krav i BREEAM. 

Gällande belysningsnivåer inomhus finns ett krav från hyresgästen på 500 lux vilket är detsamma 

som BREEAM ställer krav på. För att möta kravet, men samtidigt optimera driftekonomin, har 

projektet valt att sätta in belysning som är på 300 lux vid första tändning men som dock går att 

dimra upp till 500 lux vid behov, vilket projektet förmodar att det aldrig kommer att göras. 

Projektet väljer att ha en central belysningsstyrning med bland annat sensorer istället för 

BREEAMs krav på styrning av belysning; att brukaren själv ska kunna styra belysningen med 

lampknappar. Projektet anser att central belysningsstyrning är mer driftekonomisk och därför 

väljs detta.  

Kravet på emissioner i ytskikt var hårdare från hyresgästen än kravet i BREEAM vilket gör att 

poängen tas utan specifikt åtagande för BREEAM. 



 

 
27 

Gällande akustiken har inget specifikt gjorts för att uppnå kraven som ställs i BREEAM då 

svensk standard ställer högre krav. Men tack vare BREEAM och att ljudfrågan blev belyst 

upphandlades tysta kylsystem för att inte få problem med ljudkraven efter inflyttning. 

Kylsystemet är placerat ovanför ett konferensrum. Hade detta inte gjorts hade hyresgästen 

förmodligen klagat och det hade blivit en betydande kostnad att byta ut kylsystemet.  

Energy 

Vad har Projekt 1 gjort för att möta krav i BREEAM angående energianvändning, energiundermätare, 

utomhusbelysning, val av energikälla, lufttäthet i byggnaden och val av hissar? 

Gällande energianvändningen har inget specifikt gjorts, dock har en utredning och åtgärder kring 

skenbar effekt gjorts. Skenbar effekt innebär att det finns en skillnad i hur mycket energi som 

faktiskt används i byggnaden jämfört med vad som visas hos nätägaren (nätägarens mätare visar 

alltså att mer energi har använts än faktisk energianvändning).  Detta tror projektledaren samt 

commissionern är en följd av ett mer strukturerat miljöarbete, BREEAM, vilket i förvaltningen 

blir en ekonomisk nytta.   

Energisnåla hissar har föreskrivits i projekteringen för att uppnå kraven som ställs i BREEAM. 

Transport 

Vad har Projekt 1 gjort för att möta krav i BREEAM angående kommunaltrafik, alternativa transportmedel, 

cykelrum, närhet till bekvämligheter (amenities), resplan (Travel Plan), parkeringsplatser?     

Då projekt 3 ligger i ett område med god kommunaltrafik har frågan angående kommunaltrafik 

inte blivit ett problem för projektet.  

Projektet ligger även nära köpcentrum med alla bekvämligheter som efterfrågas i BREEAM vilket 

gjort att det inte blivit någon fråga att beröra mer än att ta fram bevis för detta. Resplanen som 

BREEAM ställer krav på innebär enbart att ta fram ett dokument och genererar i sig ingen nytta. 

Water 

Vad har Projekt 1 gjort för att möta krav i BREEAM angående vattenförbrukning, snåla armaturer, 

vattenmätare, bevattningssystem? 

Mer vattensnåla armaturer har föreskrivits, lite osäkert om det valts på grund av BREEAM-krav 

eller om det hade valts oavsett BREEAM eller inte. Att de föreskrivits till projektörerna tack vare 

BREEAM gör dock att projektörerna inte har något val vid upphandlingen av armaturerna. 
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Vattenläckagedetektorer har satts in för att möta krav i BREEAM, installationen är en marginell 

kostnad. Detta kan leda till en ekonomisk nytta i förvaltningen då vattenläckage lättare och 

snabbare upptäcks och åtgärdas. En vattenläcka kostar väldigt mycket pengar. 

Materials 

Vad har Projekt 1 gjort för att möta krav I BREEAM angående materialval för att få bra betyg I Green 

Guide, återanvändning av fasad och ansvarsfullt materialval?  

Materialvalen i projektet har inte påverkats av BREEAMs krav i Green Guide, det som har gjorts 

i Materialkapitlet är att ta fram bevis och dokumentation.  

Waste 

Vad har Projekt 1 gjort för att möta krav I BREEAM angående avfall på byggarbetsplatsen, återvunnen 

ballast, återvinningsrum, kompostering? 

Projektet har anstängt sig lite extra för att öka källsorteringen under byggprocessen, minska spill 

och öka sorteringen. Här bör det finnas en ekonomisk nytta då avfallshanteringen på en 

byggarbetsplats är förhållandevis kostsam, ingen kalkyl har gjorts för detta ännu. 

Land Use & Ecology 

Vad har Projekt 1 gjort för att möta krav i BREEAM angående ekologin på byggnadens mark? 

En ekolog har undersökt platsen som tidigare var en förorenad parkeringsplats med en liten 

grässlätt och skrivit en rapport för att möta kraven i BREEAM. Projektet uppfyllde ekologens 

rekommendationer. 

Pollution 

Vad har Projekt 1 gjort för att möta krav I BREEAM angående köldmedel, översvämningsrisk, ljusförorening 

av natthimlen och bullerljudmätning? 

Kravet som ställs i BREEAM angående läckagedetektor av köldmedel har väckt en diskussion 

kring köldmedelsystem. Hyresgästen har även krav angående detta då de har ett labb i byggnaden. 

I dagsläget finns inget passande system så commissionern påpekar att det är bra att frågan belyses 

då tillverkarna måste förstå att det finns en efterfrågan på ett mer passande system. 
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4.4 Projekt 4  

4.4.1 Projektbeskrivning 

Projekt 4 är ett kombinerat kontorshus med universitetslokaler med fokus på öppna ytor för 

ökad interaktion mellan studenter och affärsfolk. Projektet är företagets fjärde BREEAM-projekt 

och påbörjade i samband med Projekt 3. Projektet har inte erhållit ett BREEAM-betyg ännu, 

rapporten inklusive alla bevis är under framtagning och betyget beräknas bli Very Good, 

möjligtvis Excellent. Endast en kortare mailkonversation har hållits med projektledaren för 

projekt 4.  

Projektledaren anser att det ekonomiska värdet ligger i att projektet förmodligen attraherar fler 

hyresgäster. 

4.4.2 Totala kostnaden för BREEAM 

Projektledaren för projekt 4 har beräknat att den totala BREEAM-kostnaden för projektet 

uppgår till ca 0,3 % av den totala kostnaden för hela projektet. Projektledaren skriver att 

kostnaden i princip endast består av konsultkostnader för framtagning av bevis och dokument. 

4.4.3 Projektets åtaganden specifikt för BREEAM 

Projektledaren för projekt 4 skriver att ingenting betydande har gjorts för att möta kraven som 

ställs i BREEAM, mycket på grund av att BREEAM-arbetet påbörjades efter 

systemupphandlingsfasen vilket innebär att de flesta större besluten avseende projektet redan var 

tagna. 

4.5 Resultat för studerade projekt  

Projekt BREEAM-
kostnader/Total 
projektkostnad 

Projekt 1 Ca 2-3,5 % 

Projekt 2 Ca 0,2 % 

Projekt 3 Ca 0,87 % 

Projekt 4 Ca 0,3 % 

Tabellen visar en sammanställning av de totala kostnaderna för BREEAM för de studerade 
projekten.   
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5. Analys 

5.1 Studerade projekt 

I de fyra studerade projekten har projekten i de flesta fall i förväg, med den redan befintliga 

projekteringen som förutsättning, bestämt vilka krav som bör och eventuellt bör uppfyllas. Detta 

resulterar i att inga större förändringar skett i projekteringen till följd av BREEAM och inte 

många direkta åtgärder har gjorts för att minimera miljöpåverkan. En anledning till detta kan 

framförallt vara den höga byggstandard som redan finns internt i företaget, byggherren, som 

bevisligen redan håller en hög nivå miljömässigt. En annan anledning kan vara att företaget 

”precis påbörjat” sitt BREEAM-arbete vilket är extremt komplext och tar tid att implementera i 

företaget.   

Det finns även en problematik i att separera vad som görs i ett projekt specifikt för BREEAM 

och vad som skulle gjorts oavsett om en BREEAM-certifiering skulle gjorts eller inte. I de 

studerade projekten blir detta ett problem då byggherren, företaget, är ett företag som har en hög 

intern byggstandard redan innan BREEAM tagits i anspråk och därför oavsett speciella åtaganden 

möter många krav i BREEAM.  

En viktig förklaring till varför de studerade projekten antas uppnå ett bra betyg i BREEAM 

grundar sig i att den interna byggstandarden i företaget är hög.  

Den totala BREEAM-kostnaden för det första av de fyra studerade projekten visade sig vara 

avsevärt större än för de andra tre projekten. Detta bevisar att den initiala kostnaden, för det 

första BREEAM-projektet i ett företag, är stor jämfört med efterföljande projekt. Detta på grund 

av att alla mallar måste anpassas för BREEAM, projektörerna måste tolka beviskraven och hela 

strukturen av miljöarbetet måste förändras vilket blir tidskrävande och kostsamt. Det är därför 

missvisande att titta på den totala BREEAM-kostnaden för det första projektet och bestämma 

BREEAM-certifieringens nytta.  

Det går att se en tydlig korrelation mellan storlek på projekt och den totala BREEAM-kostnaden, 

se Tabell 1. Ju större ett projekt är desto mindre blir den procentuella BREEAM-kostnaden 

jämfört med hela projektekonomin, ju mindre ett projekt är desto större blir den procentuella 

BREEAM-kostnaden jämfört med hela projektekonomin. Detta tyder på att åtagandena som görs 

för att möta kraven i BREEAM är liknande för samtliga fyra studerade projekt. Kostnaden i 

kronor blir alltså ungefär densamma. Detta bekräftar tidigare studier som visar på att den största 

kostnaden ligger i konsulttimmar för bevisframtagning, inte själva BREEAM-åtagandena i sig.   

Observera att samtliga procentuella kostnader i studien är uppskattade. 
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5.2 Bättre svensk anpassning 

BREEAMs uppbyggnad bör utvecklas för att kunna förbättras. En svensk anpassning av 

systemet har utvecklats för att fungera bättre på den svenska marknaden, dock krävs 

förbättringsåtgärder för att systemet ska optimeras och fungera på bästa sätt. Den svenska 

anpassningen bör utvecklas och anpassas mer efter svenska lagar och regler. För att stora 

miljönyttor ska uppnås i svenska BREEAM-projekt krävs hårdare krav i BREEAM SE.  

En stor del av kostnaden för att BREEAM-certifiera en byggnad idag är framtagningen av bevis 

och dokument som intygar att kraven som ställs i BREEAM uppnås. Projektörer och konsulter 

anlitas för att utföra undersökningar, modelleringar och för att skriva rapporter som bekräftar att 

ett projekt uppnår de krav som ställs i BREEAM. En stor del av BREEAM-åtagandena handlar 

alltså om administration i form av bevisframtagning, i många fall handlar det till och med om 

omskrivningar av redan befintliga dokument som inte är utformade på rätt sätt för att räcka som 

ett bevis att skicka till BRE, som ska granska projektet. En stor anledningen till att mer 

omfattande bevis krävs är att granskare för projekten sitter i England, BRE. Det är genom bevis 

och dokument som BRE bedömer ett projekts prestanda och hållbarhet samt att projektet 

uppnått kraven som ställs i BREEAM. BRE gör endast ett fåtal stickprov som sedan granskas på 

plats. Granskarna, BRE, har ingen direkt kunskap om svenska byggregler och standarder vilket 

leder till att arbetet av att ta fram all dokument därför blir väldigt omfattande. Svensk 

byggstandard och liknande måste förklaras och kommuniceras till BRE. Det kräver mycket tid 

och pengar.  

I samband med den svenska anpassningen, BREEAM SE, kommer det även finnas svenska 

anonyma granskare vilket förmodligen kommer att underlätta arbetet. Det kommer även att 

finnas ett tekniskt råd i Sverige som kan svara på frågor angående tekniska frågor i projekt som 

assessorn i BREEAM-projekt kan vända sig till, vilket också kommer att underlätta arbetet. 

Problemen som dock kommer att fortsätta att uppstå är de svenska byggstandarder och regler 

som finns som ännu inte är fullt inkörda i BREEAM SE och som skulle underlätta BREEAM-

arbetet i projekt. Många frågor diskuteras mellan BRE och assessorn för ett specifikt projekt då 

varje projekt är unikt samt att alla länder har nationella byggstandarder och regler. Svenska 

granskare kommer förmodligen att stöta på problem under granskningen vilket kan leda till att 

granskare i Sverige kommer att behöva kommunicera med BRE, mestadels för tolkningsfrågor av 

krav i BREEAM för att överensstämma att bevisen intygar att kraven uppnås. BRE kommer att 

vara det beslutande organet och kommer även till en början att granska Sveriges granskare. Detta 

medför att processen ändå blir tidskrävande och kostsam, dock förmodligen mindre än innan 
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BREEAM SE utvecklades. Det kommer ta tid att arbeta in den svenska anpassningen i Sverige 

tillsammans med de svenska granskarna, utvecklingen går dock åt rätt håll och den kommer att 

underlätta arbetet i Sverige. 

En svensk anpassning har delvis gjorts genom att implementera svenska byggstandarder, dock 

kanske inte i tillräcklig omfattning. Många delar i BREEAM är en självklarhet hos många företag i 

Sveriges bygg- och fastighetssektor, därför uppnås ingen direkt nytta av att genomföra dessa delar 

i BREEAM. Certifieringen i sig resulterar alltså inte i någon direkt nytta utan det handlar i 

huvudsak om att ta fram bevis och dokument som blir en kostnad. En nytta kan ligga i att 

bevisen faktiskt tas fram vilket det annars inte hade gjorts. Möjligtvis skulle den svenska 

versionen behöva anpassas något mer till den svenska marknaden och till hur vi bygger i Sverige.  

Ett bra exempel på en anpassning som behöver utvecklas är vattenanvändningen i BREEAM In 

Use. Kravet innebär vattensnåla armaturer i duschar vilket innebär ett vattenflöde som är 

orealistiskt lågt. I Sverige finns ingen brist på vatten vilket därför borde anpassas i en svensk 

version. Det viktigaste för fastighetsägaren är att ha nöjda hyresgäster; med ett krav på orealistiskt 

lågt vattenflöde i duschar får fastighetsägaren mindre nöjda hyresgäster. 

Då BREEAM är ett välkänt internationellt miljöcertifieringssystem är det dock viktigt att 

systemet förblir jämförbart med resten av världen. Tanken med ett internationellt system är att 

det ska vara jämförbart och underlätta vid t.ex. stora internationella fastighetstransaktioner. Att 

det är ett internationellt system är just varför det är ett bra val av certifieringssystem då det är 

jämförbart för t.ex. internationella investerare.   

I länder där bygg- och fastighetssektorn inte är lika reglerad och lagstiftningen är sämre än i 

Sverige är förmodligen den befintliga internationella BREEAM-versionen andvändbar och bör 

leda till en större nytta. Både för att öka kunskapen och medvetenheten i branschen samt för att 

förbättra prestanda och hållbart byggande.  

5.3 Affärsmässig nytta 

En BREEAM-certifiering i Sverige idag säkerställer att ett fastighetsbolag har rätt målsättning och 

att den interna byggstandarden ligger på en bra nivå gällande miljöarbete och hållbarhet. Det är 

affärsmässigt ett bra initiativ och beslut då fastighetsägaren håller sig konkurrenskraftig. 

Om en BREEAM-certifiering resulterar i en direkt ekonomisk nytta är svårt att svara på och det 

krävs vidare studier för att härleda kostnaderna till affärsmässiga nyttor. Den affärsmässiga nyttan 

av en miljöcertifiering blir olika beroende på vilket syfte byggherren har vid en nybyggnation. 

Bygger byggherren för att sedan förvalta fastigheten handlar det om att få nöjda hyresgäster med 
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ett bra hyresgästbeteende. Genom att kanske möta en hyresgästs krav på en miljöcertifierad lokal 

blir företaget konkurrenskraftigt och nyttan ligger i att vakanserna antagligen minimeras. Det kan 

även finnas mer långsiktiga nyttor om fastighetsägaren kan implementera miljömedvetenheten 

hos hyresgästen som så småningom tänker mer på sitt hyresgästbeteende vilket kan minska 

förvaltningskostnaderna.  

Uppfattningen i dagsläget är att om en hyresgäst får välja mellan en certifierad lokal och en icke 

certifierad lokal väljer hyresgästen utan tvekan den certifierade lokalen. Än så länge, då BREEAM 

fortfarande är relativt nytt på marknaden i Sverige, finns det dock kanske inte hyresgäster som är 

beredda att betala mer för certifierat. Det kan dock minska vakanserna genom att du har en stor 

konkurrensfördel. 

Handlar det om att bygga för att sedan sälja byggnaden kan det vara viktig med en 

miljöcertifiering. Internationella och institutionella investerare kan vara intresserade i 

transaktionen och då kan den internationella jämförbara certifieringen vara avgörande och det är 

där nyttan ligger, inte i de eventuellt lägre driftkostnaderna som kan bli resultatet efter en 

certifiering tack vare t.ex. lägre vakanser. En miljöcertifiering är ett intyg om att byggnaden är 

miljömässigt ansvarsfull. Det kan även vara avgörande inför en försäljning då det kan antas att 

det är lättare att få hyresgäster till en miljöcertifierad byggnad framför en konventionell byggnad. 

Äganderollen och syftet med nybyggnationen spelar alltså roll vid ett beslut om miljöcertifiering.  

5.4 Strukturerat miljöarbete 

BREEAM kräver tydliga bevis och dokument, på sätt och vis kan certifieringsprocessen uppfattas 

komplicerad och tidskrävande med många onödiga steg. Detta har dock en positiv nytta då hela 

miljöarbetet för ett projekt får en tydlig ram och struktur samt att kvaliteten konfirmeras. 

Specifika personer väljs ut för att ansvara för vissa delar av miljöarbetet för att se till så att det blir 

gjort. Bevisen fungerar som ett ”hjälpmedel” under processens gång för att projektörerna ska 

veta vad som ska uppnås och dokumenteras vilket gör arbetet tydligt.  

BREEAM tvingar projektörer i projekt att samarbeta. För att uppnå alla krav som ställs i 

BREEAM krävs samarbete med alla olika parter. Detta gynnar projekt genom att mindre misstag 

begås vilket blir en ekonomisk vinning i projekt.  

5.5 Ökad kunskap, medvetenhet och möjlighet till innovationer 

Även om stora åtaganden inte görs idag vid en miljöcertifiering växer medvetenheten kring 

miljön hos alla berörda parter: projektledare, projektörer, förvaltare, byggherre, hyresgäster och 
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många fler. En stor del av nyttan i att miljöcertifiera ligger i att miljöarbetet har implementerats i 

företaget. Implementeringen innebär att miljöfrågor tas upp i företaget i en större utsträckning än 

vad det annars antagligen hade gjorts vilket resulterar i att kunskapen och medvetenheten ökar.   

När ett företag inleder ett BREEAM-arbete handlar de första projekten om att kartlägga och 

strukturera miljöarbetet och miljöprestandan för nybyggnationer, mer än att direkt minska 

miljöpåverkan. I ett stort fastighetsbolag med egen byggentreprenad finns i regel tydliga ramar 

gällande byggstandard för nybyggnadsprojekt inom företaget. Efter att ha genomfört ett antal 

projekt med BREEAM-certifieringar, då frågor inom BREEAM berörts, ökar medvetenheten 

och kunskapen. Företaget blir mer bekant med vad som faktiskt kan göras för att främja miljön 

vilket även kan öka den ekonomiska nyttan. BREEAM-arbetet kan alltså resultera i att företaget 

utvecklar den interna byggstandarden som finns för att bygga mer miljöriktigt och hållbart.  

BREEAM-arbetet kan även resultera i nya innovationer och idéer. Både BREEAM och LEED är 

breda certifieringssystem som berör fler hållbarhets- och miljöfrågor än vad de svenska och 

nordiska systemen som finns på marknaden gör. Genom att öka användningen av de system som 

ser till fastighetens helhet ökar även chansen att fler miljöfrågor diskuteras och utvecklas för att i 

sin tur kunna utveckla dagens bransch. Även den interna byggstandarden i ett företag kan 

utvecklas och påverkas tack vare BREEAM-arbetet. 

Dagsljusprojektering är något bortglömt i Sverige. Tack vare BREEAM har dagsljusfrågan tagits 

upp till ytan igen och dagsljussimuleringar har gjorts i de studerade projekten. Hittills har de inte 

resulterat i någon direkt nytta då kraven inte uppnåtts men kunskapen har ökat och frågan har 

även fått ett fokus som tidigare inte fanns. Dagsljusprojekteringen kan komma att förändras i 

senare projekt för att uppnå bättre dagsljus vilket resulterar i bättre inomhusmiljö, vilket det i sin 

tur leder till en nytta. Detta är ett exempel på vad BREEAM kan resultera i tack vare kunskap och 

medvetenhet. 

5.6 Förvaltningen 

Tack vare BREEAM tas vissa frågor upp till ytan. Få och förhållandevis små justeringar görs för 

att uppnå kraven som ställs i BREEAM. T.ex. valdes ett tystare fläktsystem i projekt 3 för att 

ljudnivåkravet ska kunna uppnås. Detta ses över redan vid förskrivningar av system och material 

vilket innebär att man undgår att göra misstaget att installera ett system som sedan behövs bytas 

ut på grund av att det är för högljutt. Kostnaden för det tystare fläktsystemet i förhållande till det 

”normala” fläktsystemet som annars skulle valts är marginell jämfört med om hela fläktsystemet 

skulle behöva bytas ut efter att byggnaden tagits i drift. 



 

 
35 

Om ett projekt siktar på ett högt betyg i BREEAM och större åtaganden görs i projekt för att 

minimera miljöpåverkan finns möjligheten till en bättre driftekonomi. Implementeras även 

miljömedvetenheten hos hyresgästen kan deras hyresgästbeteende förändras vilket kan leda till en 

ekonomisk nytta i det långa loppet. 

5.7 Hyresgästbeteende 

Enligt de kortare telefonintervjuerna med kontor- och lokalförmedlare finns en ökad efterfrågan 

på miljöcertifierade kontor/lokaler. I samband med den ökade efterfrågan från hyresgästen bör 

även en ökad miljömedvetenhet finnas hos hyresgästen. Detta leder förhoppningsvis till ett mer 

miljömedevetet hyresgästbeteende såsom minskad energianvändning och till exempel mer 

noggrann avfallshantering och större utnyttjande av kollektivtrafiken. Vid en BREEAM-

certifiering ställs ett krav på att en ”husbok” ska tas fram i syfte om att informera hyresgästen om 

ett mer hållbart hyresgästbeteende, även om detta inte resulterar i stora skillnader i beteende kan 

den väcka tankar och medvetenhet hos hyresgästen vilket i det långa loppet kan gynna 

fastighetsförvaltaren.  

Tidigare studier visar på den ökade produktiviteten hos hyresgäster i ett grönt hus vilket resulterar 

i en stor ekonomisk nytta för både hyresgästen och fastighetsägaren. För hyresgästen minskar 

sjukfrånvaro och andra problem relaterade till t.ex. dåligt arbetsklimat vilket är en enorm 

ekonomisk besparing. För fastighetsägaren är första prioritet att hyresgästen trivs och upplever 

arbetsmiljön som god. Då de tidigare studierna är utförda i Storbritannien och Amerika, där 

annan byggstandard föreligger, kan det vara svårt att relatera nyttorna på svenska marknaden. Då 

denna studie visar på att inga större miljönyttor uppnås blir det heller någon effekt på klimatet i 

byggnaden till följd av BREEAM. Detta tyder alltså på att svensk byggstandard i regel är bra, en 

BREEAM-certifiering försäkrar alltså bra inomhusklimat genom att byggnaden uppfyller kraven 

som ställs i BREEAM. På så sätt leder en certifiering till en indirekt nytta då prestandan 

säkerställs. Företaget som projekterar och bygger alla observerade projekt är en stor aktör i 

Sverige och har höga interna krav och mål på byggstandarden vilket då säkerställs genom ett bra 

betyg i BREEAM.   

5.8 Underlättar för framtiden 

Tack vare alla bevis och dokument resulterar en BREEAM-certifiering i bra dokumentation över 

byggnaden och fastigheten. Commissionern, installationssamordnaren, som väljs ut för varje 

BREEAM-projekt, har en viktig roll under byggprojektet, dock inte bara då utan även efter 

färdigställandet. Vid årskontroll och uppföljning av en byggnad underlättas arbetet avsevärt om 
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BREEAM-commissionern i byggprojektet gör undersökningarna av byggnaden. En 

commissioner har koll på samtliga entreprenörer, hela byggprojektet och framförallt på själva 

byggnaden vilket förenklar arbetet.    

BREEAM-arbetet gynnar även miljöarbetet inom ett företag vilket kan leda till nya idéer och 

innovationer för att bygga hållbart. Miljöfrågor som återkommer i flera projekt kan tillslut leda till 

utvecklade system och lösningar vilket i slutändan kan resultera i en ekonomisk nytta.  

5.9 Betygsmål 

För att uppnå maximal nytta vid en BREEAM-certifiering i Sverige, både ur ett ekonomiskt och 

miljömässigt perspektiv, bör projektet sikta på högre betyg. Svensk byggstandard är i regel hög 

och med ett medelbetyg som mål krävs inga större åtaganden, som resulterar i nytta, för att uppnå 

kraven i BREEAM. Certifieringen blir då mer för att försäkra att prestandan och kvaliteten är 

god och att det är en hållbar byggnad ur ett miljöperspektiv. Detta var tydligt i samtliga studerade 

projekt att inga större miljöåtgärder gjorts för att uppnå ett bra betyg mer än i stort sätt 

framtagning av bevis och dokument.  

Att en miljöcertifiering i Sverige i dagsläget med ett medelbetyg inte resulterar i några direkta 

miljönyttor bör vara relativt känt på marknaden. Det gör att den affärsmässiga nyttan delvis 

försummas, dock är det ett bevis på att företaget tar ansvar för att säkerställa att miljömål och 

prestandakrav uppfylls. Miljöcertifieringar väcker intresset för miljön och BREEAM-certifieringar 

är fortfarande relativt nytt, så det finns ingen anledning att tro att vi inte har en enorm utveckling 

framför oss, både miljö- och affärsmässigt. 

Det ska dock poängteras än en gång att företaget, byggherren, för de studerade projekten är ett 

stort välkänt fastighetsbolag som har en hög nivå på deras byggstandard vilket alltså leder till ett 

bra betyg trots inga större kraftansträngningar. Detta utesluter alltså inte att det finns företag i 

Sverige som bygger med en lägre standard vilket skulle resultera i ett lägre BREEAM-betyg eller 

till och med inget alls om företaget i fråga gjorde samma kraftansträngningar som företaget för de 

studerade projekten.  

 

5.10 Optimering av certifieringsprocessen 

Certifieringsprocessen är lång och tidskrävande. Fler mallar och generella dokument bör tas fram 

för att förenkla och även förtydliga BREEAM-arbetet. I många fall är kravbeskrivningen något 

otydlig och svårtolkad vilket lätt resulterar i mycket extrajobb då fel bevis plockas fram och 
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missförstånd uppstår. Det är här kommunikationen med BRE krävs vilket ibland kan uppfattas 

komplicerat. 

I slutet av BREEAM-arbetet för ett projekt skrivs en omfattande rapport. Det räcker inte med att 

ta fram alla bevis och dokument utan du måste dessutom beskriva varje bevis och dokument med 

text vilket resulterar i en lång rapport som skickas till BRE för granskning. Här borde istället en 

generell mall finnas där alla bevis bifogas. 

 

5.11 Mer fokus på BREEAM In Use 

Tack vare svensk byggstandard tar nybyggnadsprojekt i regel stort ansvar vad det gäller 

energianvändning och vattenförbrukning. Detta resulterar i ett bra BREEAM-betyg utan någon 

stor kraftansträngning för att uppnå kraven i BREEAM.  

För att visa att fastighetsägaren tar ansvar bör BREEAM In Use användas för att certifiera driften 

av en byggnad. Tekniker avseende miljöeffektiva system utvecklas ständigt vilket borde innebära 

att äldre, befintliga byggnader bör kunna uppdateras med t.ex. mer energieffektiva system. Att 

göra en BREEAM In Use-certifiering är inte lika kostsamt som en BREEAM International 

Europe Commercial-certifiering och kan leda till en stor nytta både ur ett miljö- och ekonomiskt 

perspektiv. Driftnettot kan t.ex. förbättras tack vare energioptimering samt miljömedvetenheten 

hos hyresgästerna kan öka vilket också kan resultera i ett mer hållbart hyresgästbeteende.  

Då BREEAM In Use är ett nytt internationellt system är det svårt att göra en bra utvärdering av 

nyttorna i att certifiera befintligt bestånd, det är dock värt vidare forskning. Kan man med små 

medel förändra förvaltningskostnaderna och även miljöpåverkan avsevärt för äldre bestånd bör 

det användas i stor utsträckning.  

  



 

 
38 

6. Slutsats 

Att miljöcertifiera en byggnad i Sverige idag handlar inte i första hand om att öka den 

miljömässiga och ekonomiska nyttan. En miljöcertifiering idag bekräftar istället att en byggnad är 

en bra byggnad ur ett miljöperspektiv. Det är svårt att härleda kostnader för en BREEAM-

certifiering till direkta nyttor och även svårt att bestämma de direkta ekonomiska nyttorna. Dock 

genereras ett antal ”underliggande” nyttor som gynnar både projektets och företagets miljöarbete.   

Det viktigaste för en fastighetsägare är att ha nöjda hyresgäster. Då efterfrågan på certifierade 

lokaler och kontor ökar är det viktigt att utbudet följer efterfrågan och att anatalet certifierade 

byggnader ökar. I dagsläget är kunskapen fortfarande relativ liten kring ämnet och hyresgästerna 

är inte helt bekanta med vad en certifierad byggnad faktiskt innebär. Den ökade miljömedveten är 

dock ett faktum och börjar bli en viktig del av företags visioner vilket tyder på att efterfrågan på 

miljöcertifierat kommer att öka än mer.  

BREEAM-certifieringar är fortfarande relativt nytt i Sverige vilket gör att det är outforskat och få 

färdigcertifierade projekt, antalet pågående projekt är dock stort vilket tyder på att certifierade 

projekt kommer att öka inom de kommande åren. BREEAM som miljöcertifieringssystem 

fungerar idag bra på marknaden, dock finns en enorm utvecklingspotential. Både den svenska 

anpassningen och hela processen kan optimeras.  

 

Vidare studier 

För att öka kunskapen kring det ekonomiska värdet av att BREEAM-certifiera krävs vidare 

studier kring ämnet. Vidare studier skulle kunna vara att fortsätta undersöka kommande projekt 

som ska certifieras för att se om större åtaganden tas för att uppnå bättre miljöprestanda vilket 

även resulterar i en ekonomisk vinning. Att även studera certifierade projekt ett antal år efter 

certifiering och undersöka byggnadernas förvaltning skulle vara intressant.  

En annan intressant studie skulle vara att gräva djupare i hyresgästernas beteende på marknaden. 

Hur både kunskapen och efterfrågan utvecklas.       
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Utan inbördes ordning 
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Pernilla Björk, Newsec, telefon 2013-06-04  

Pia Öhrling, intervju 2013-05-24 

Resterande intervjuade personer önskas hållas anonyma. 
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Bilagor 

Intervjufrågor 

Intervjuer med projektledare för projekt 1 samt 3; 

Under intervjuerna med samtliga projektledare ställdes endast ett fåtal direkta frågor: 

- Hur stor del av projektets totala kostnad står BREEAM-certifiering för? 

- Var tror du att den ekonomiska nyttan ligger? 

Intervjuerna genomfördes i huvudsak genom att tillsammans gå igenom BREEAM-manualen 

kapitel för kapitel. Jag frågade projektledarna vad det fanns för kostnader respektive nyttor och 

vilka åtagande som gjorts i varje kapitel för att försöka möta kraven som ställs i BREEAM.  

Intervjuer med projektledare för projekt 2 samt 4; 

Intervjuerna med projektledarna skedde via en kortare mailkonversation. Följande frågor ställdes; 

- Hur stor del av projektets totala kostnad står BREEAM-certifieringen för?  

- Vilka åtaganden har gjorts för att möta BREEAM-krav i det stora hela? 

Ingen djupgående intervju gjordes alltså med projekt 2 och 4. 

Intervju med Pia Öhrling, Miljökonsult; 

- Hur går man tillväga vid en BREEAM-certifiering av en byggnad enligt BREEAM 

International Europe Commercial? 

- Vilka steg måste projektet gå igenom? 

Telefonintervju med lokal/kontorsförmedlare 

- Hur upplever ni efterfrågan på miljöcertifierade kontor/lokaler? Finns det ofta som ett 

krav eller önskemål från kunden? 

 

 

 

 

 


