
DET HÄR ÄR BREEAM
Ett åttiotal indikatorer fördelat  
på följande tio områden:

ENERGI [19 %]
Insatser för minskade CO2-utsläpp genom 

energieffektivitet och hållbar energi-
användning. Allt från energi effektiva hissar 

till byggnadsutformning och  
systemspecifikationer.

TRANSPORT [8 %]
Lösningar som minskar bilkörning.  
Närhet till kollektivtrafik och service.  

Cykelparkering med dusch-  
och ombytes möjlighet och färre 

bilparkeringar ger poäng.

AVFALL [7,5 %]
Hållbar hantering och återanvändning  

av avfall från bygge, framtida  
underhålls- och reparationsarbeten  

och byggnadens användning.

86 %
Av projekten får en högre  

kvalitet på bygget tack vare  
BREEAM-certifiering

59 %
Så mycket nöjdare  

upplever användarna att de  
blir av att flytta till en  

BREEAM-certifierad lokal.

MATERIAL [12,5 %]
Byggnadsmaterialens miljöpåverkan 

under hela livscykeln.

VATTEN [6 %]
Minskad dricksvattenåtgång.  
Poäng för mätning, effektiv  

utrustning, återvinning och att  
hindra läckage.

NIVÅER AV TOTALA POÄNGEN

 PASS > 30 %
 GOOD > 45 %  10 % 

 VERY GOOD > 55 % 15 % 
 EXCELLENT > 70 %  32 % 

 OUTSTANDING > 85 % 66 % 

Genomsnittlig reduktion av  
CO2 vid olika BREEAM-nivåer. 115 k

115 000 certifierade  
och 700 000 registrerade 

 byggnader.

LEDNING OCH STYRNING [12 %]
Poäng ges för att robusta  

hållbarhetsmål definieras och att hållbara 
ledningsrutiner används i alla skeden  

– från förstudie till förvaltning.

ILLUSTRATION: BRANDLINE / MARTINA MELIN 

HÄLSA OCH VÄLMÅENDE [15 %]
Belysning, ventilationsstrategi, 

 ljudmiljö och simulering av  
termisk komfort är några indikatorer  

på en sund och säker  
inom- och utomhusmiljö.

FÖRORENINGAR [10 %]
Byggnadens påverkan på miljön  
genom buller, ljusföroreningar,  
översvämningar, köldmediers 
påverkan samt utsläpp till luft,  

mark och vatten.

INNOVATION [10 %]
Här belönas innovationer,  

exemplariska prestationer och  
när kraven överträffas.

MARKANVÄNDNING  
OCH EKOLOGI [10 %]

Hållbar markanvändning, skydd och 
skapande av livsmiljöer och förbättringar 

av den biologiska mångfalden.

LILA (UTVECKLARE)
Enklare marknadsföring

Lägre byggkostnad
Högre försäljningspris

Orange
Möjlighet till grön finansiering 

ROI
Ökat fastighetsvärde

Låg vakansgrad

Gul (Ägare)
Ökad beläggningsgrad
Längre avskrivningar

Mitten
Lägre underhållskostnad
Image och miljövärden

Kravuppfyllelse och CSR

Mörkgul
Lägre drifts- och underhållskostnad

Grå (Hyresgäst)
Hälsa och välmående
Nöjdare medarbetare

Ökad produktivitet


