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Abstract 

The urbanization is increasing while there is a comprehensive climate change in 
the world. The cities stands for 70 percent of the global carbon emissions and 
two-thirds of the world's energy use. Half the world's population live in cities. 
Because of this, it is necessary that cities are sustainable. Therefore, there are 
various classification systems for neighborhoods that facilitates the creation of a 
sustainable city. However, there is no Swedish system but Breeam Communities is 
adapted to Swedish conditions. 

The objective of the report is to contribute to the development of methods that 
support sustainable urban development. By first identifying the classification 
systems, these could be compared with each other to see which criteria’s recurred. 
Parallels could be drawn as to which was more important, as the majority made 
use of these criteria. A sketching was made to find out what criteria should be 
included in the Swedish system and the regular criteria of the investigated 
classification systems were also very helpful. 

The systems that have been investigated are Breeam Communities, Casbee for 
Cities, One Planet Communities, Green Star Communities and Leed for 
Neighborhood Development. The systems measure sustainability usually in 
factors/criteria of social, economic and ecological aspects. Classification systems 
have different requirements or goals of what needs to be achieved within each 
factor. The systems are very different designed which complicated the comparison 
process. 

The regular criteria in all systems are carbon, water consumption, water pollution, 
food, wildlife and nature, floods, waste management, developed land, physical 
activity, accessibility, health and welfare, culture and heritage, transport, green 
spaces, community involvement, light pollution, local economy and employment. 

Since Sweden has its own climate and its own standards, a foreign system is not 
adapted so easily to Swedish conditions. The criteria that should be part of a 
Swedish system is partly based on the global and national goals for Sweden as well 
as those returned in the analyzed systems. In addition to the criteria that 
reappeared in the systems (some of the criteria has been renamed) it should also 
contain noise, nature, traffic, mixed development, security, maintenance and 
education. 

There are many factors within the three perspectives to be analyzed and utilized to 
achieve a well-organized and good classification system of neighborhoods. There 
are many benefits of a classification system. For example, it facilitates informed 
choice, collaboration and communication between actors, but most of all a better 
society to live in. 
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Sammanfattning 

Urbaniseringen ökar samtidigt som det sker en omfattande klimatförändring i 
världen. Städerna står för bland annat 70 procent av de globala koldioxidutsläppen 
och två tredjedelar av världens energianvändning. Hälften av världens befolkning 
bor i städer. På grund av detta är det nödvändigt att städerna är hållbara. Därför 
finns det olika klassificeringssystem för stadsdelar som underlättar att skapa en 
hållbar stad. Dock finns inget svenskt system men Breeam Communities är 
anpassat till svenska förhållanden. 

Syftet med rapporten är att bidra till utvecklingen av metoder som stöder en 
hållbar stadsutveckling. Genom att först kartlägga vilka klassificeringssystem som 
finns kunde dessa jämföras med varandra för att se vilka kriterier som 
återkommer. Paralleller kunde dras för vilka som var av större betydelse då 
majoriteten använt sig av just dessa kriterier. Ett skissarbete gjordes för att ta reda 
på vilka kriterier som bör ingå i ett svenskt system och de återkommande 
kriterierna från de undersökta klassificeringssystemen var också till stor hjälp.  

De system som har undersökts är Breeam Communities, Casbee for Cities, One 
Planet Communities, Green Star Communities och Leed for Neighborhood 
Development. I systemen mäts hållbarheten oftast i faktorer/kriterier ur sociala, 
ekonomiska och ekologiska aspekter. Klassificeringssystemen har olika krav eller 
mål på vad som behöver uppnås inom vardera faktor. Systemen är dock mycket 
olika uppbyggda vilket komplicerade jämförelseprocessen.  

De kriterier som återkommer i system är koldioxidutsläpp, vattenförbrukning, 
vattenförorening, livsmedel, djur och natur, översvämningar, avfallshantering, 
materialval, exploaterad mark, fysisk aktivitet, tillgänglighet, hälsa och välmående, 
kultur och kulturarv, transporter, grönområden, samhällsengagemang, 
ljusföroreningar, lokal ekonomi och sysselsättning.  

Eftersom Sverige har ett eget klimat och egna normer kan inte ett utländskt 
system anpassas så lätt till svenska förhållanden. De kriterier som bör ingå i ett 
svenskt system baseras bland annat på de globala och nationella målen för Sverige 
samt de som återkom i de analyserade systemen. Förutom de kriterier som 
återkom i systemen (somliga av kriterierna har andra benämningar) bör systemet 
också innehålla buller, natur, trafik, blandad bebyggelse, trygghet, underhåll och 
utbildning. 

Det är många faktorer inom de tre perspektiven som ska analyseras och tas till 
vara för att uppnå ett välorganiserat och bra klassificeringssystem för stadsdelar. 
Det finns många fördelar med ett klassificeringssystem. Till exempel underlättar 
det medvetna val, samverkan och kommunikation mellan aktörer, men framförallt 
ett bättre samhälle att leva i.  
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1 Inledning 
Inom samhällsbyggande finns det idag olika internationella och nationella 
klassificeringssystem som visar på hur hållbar en stadsdel är ur olika perspektiv. I 
detta arbete jämförs och analyseras fem olika klassificeringssystem samt relevanta 
faktorer för hållbar stadsutveckling. Examensarbetet har genomförts som en del i 
utbildningen Byggteknik: Byggnadsutformning med arkitektur. 

  

1.1 Problembeskrivning 
Urbaniseringen fortsätter i snabb takt och städerna växer.1 Således är det 
nödvändigt att städer håller standarden och är hållbara ur alla synvinklar. Därför 
finns ett flertal klassificeringssystem för stadsdelar, så som Breeam Communities, 
Leed Neighborhood Development och One Planet Communities. Idag finns det 
inte något färdigt system för hållbar klassificering av svenska stadsdelar, dock har 
Breeam Communities anpassats till svenska förhållanden2 och i Stockholm 
studeras kravprogram på stadsdelsnivå bland annat för Norra Djurgårdsstaden3 

och även för andra stadsdelar i Sverige. 
 
Arbetet utförs i samarbete med avdelningen för byggnadsteknik och belysnings-
vetenskap vid JTH. Studien är relevant då det blir allt större efterfrågan på miljö-
medvetna och hållbara lösningar inom samhällsbyggande. Det är alltså väsentligt 
att analysera stadsdelarnas uppbyggnad för att skapa en hållbar och attraktiv stad4. 
 

1.2 Syfte mål och frågeställningar 

 Syfte 

Syftet är att bidra till utvecklingen av metoder som stöder en hållbar 
stadsutveckling. 

 Mål 

Målet är att göra en jämförande analys av klassificeringssystem för stadsdelar samt 
att föreslå vilka faktorer som ett klassificeringssystem bör innehålla för svenska 
stadsdelar. 

 Frågeställningar 

1. Vad finns det för klassificeringssystem för stadsdelar? 

                                                 
1 Statistiska centralbyrån, ”Välfärd, nr 2/2012”, 2012, sida 8.  
2 Swedish Green Building Council, ”För ett framtida, hållbart byggande”, 2011, hämtat 2013-02-20, 
http://www.sgbc.se/om-oss/haemta-material 
3 Stockholm Stad, Projekt Norra Djurgårdsstaden, hämtat 2013-02-20 
 http://bygg.stockholm.se/-/Alla-projekt/norra-djurgardsstaden/Miljostadsdel 
4 G. Cars, ”Kultur, turism och stadsattraktivitetet”, Institution för samhällsplanering och miljö, 2006. 
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2. Vilka kriterier återkommer i de granskade klassificeringssystemen? 

3. Vilka kriterier bör ingå i ett klassificeringssystem för stadsdelar i Sverige? 

 

1.3 Metod 

 Vad finns det för klassificeringssystem för stadsdelar? 

Metoden för att besvara denna frågeställning är att göra en kartläggning. 

 Vilka kriterier återkommer i de granskade 
klassificeringssystemen? 

Med hjälp av den första frågeställningens insamlade fakta kan denna frågeställning 
besvaras genom att göra en jämförande analys.  

 Vilka kriterier bör ingå i ett klassificeringssystem för stadsdelar i 
Sverige? 

Denna frågeställning besvaras med hjälp av ett skissarbete. Svaren på de 
föregående frågeställningar kommer även att användas som hjälpmedel då 
kunskaper om befintliga system inhämtats och kan ge en uppfattning över hur ett 
klassificeringssystem kan vara uppbyggt.  
 

1.4 Avgränsningar 
Intresset på marknaden för klassificering av stadsdelar kommer inte att 
undersökas. Miljöklassning av enskilda byggnader ska inte beröras i utredningen av 
klassning av stadsdelar. Max fem klassificeringssystem som anses mer intressanta 
och relevanta kommer att undersökas. Det kommer inte tas någon hänsyn till lagar 
och regler i sista frågeställningen. I jämförelsen av systemen kommer endast de 
kriterier som återkommer i minst tre system att tas upp. 
 

1.5 Disposition 
I den teoretiska bakgrunden beskrivs varför hållbara städer behövs och problemen 
inom de olika perspektiven samt exempel på mål som finns för att åtgärda 
problemen. I genomförandeavsnittet beskrivs hur metoderna använts för 
frågeställningarna och först utreds fem klassificeringssystem för stadsdelar med 
deras bakgrund, hur de är uppbyggda och vilka kriterier de använder. Sedan 
jämförs systemens kriterier mot varandra för att se vilka som är återkommande 
och vilka kriterier som bör ingå i ett svenskt klassificeringssystem. I resultat och 
analys är endast de viktiga resultaten med. I diskussionen och slutsatsen redogörs 
för gruppens egna åsikter och slutsatser.
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till varför hållbara städer är nödvändiga, 
vilka problem som kan finnas i städerna och exempel på vad det finns för mål för 
att åtgärda dessa. De sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiven tas upp var 
för sig med dess problem eller visar vad som är viktigt i en stad.   

2.1 Varför hållbara städer är nödvändiga 
Städerna expanderar och har därmed allt större påverkan på världen ur alla 
perspektiv. För att hållbara städer ska nås så behövs mål och strategier. FN har 
satt globala mål och EU har i sin tur satt mål för Europa. Sverige har också satt 
nationella mål. 

 Allt fler flyttar till städerna 

Statistiskt flyttar allt fler in till städerna och det blir en minskad befolkning i 
glesbygden, en urbanisering. Städer i Sverige med befolkning från 50 000 invånare 
och mer, samt förortskommuner till större städer kommer förväntat att växa med 
24 procent från år 2011 till år 2040 enligt diagram 1.5  

 
 
Diagram 1. Befolkningsökning i städerna år 1970-2040, Sverige.6  
 
I Europa bor tre fjärdedelar av befolkningen i städer7 och ungefär hälften av 
befolkningen i världen bor i städer.8 I diagram 2 redovisas världsdelarnas 
urbanisering från år 1950 till 2050. 
Ju fler som bor i städerna desto viktigare är det att städerna är hållbara. Det ska 
finnas förutsättningar för att kunna ha en hälsosam och hållbar livsstil.  
                                                 
5 Statistiska centralbyrån, ”Välfärd, nr 2/2012”, 2012, sida 8. 
6 SCB, Allt färre bor i glesbygd, hämtat 2013-03-04 
http://www.scb.se/Grupp/Artiklar/Valfard-2-2012/Allt-farre-bor-i-glesbygd/Okande-befolkning-for-de-
flesta-kommuntyperna.png 
7 European Green Capital, hämtat 2013-03-04 
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm 
8 Bruzelius, B, ”Miljöforskning, formas tidning för ett hållbart samhälle, tema hållbar stad social och 
teknisk”, oktober 2011. 
http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/Oktober-2011/Innehall/Temaartiklar/Hallbar-stad-social-
och-teknisk/ 
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Diagram 2. Urbanisering i världsdelarna.9 
 

2.2 Balans mellan tre olika perspektiv 
Många städer kan vara bra på att ta hand om problem inom ekonomiska, 
ekologiska och sociala aspekter var för sig. Men det är först när alla tre aspekter 
tar hänsyn till varandra som det kan uppstå en hållbarhetsbalans, som figurerna 
nedan visar. Exempelvis kan inte ekonomin blomstra genom oändlig 
nykonsumtion för då kommer miljön att kollapsa på grund av att jordens resurser 
tar slut och följaktligen kommer sociala perspektivet automatiskt att bli utsatt. Det 
krävs alltså en samverkan mellan aspekterna för att det inte ska bildas onda cirklar.  

                                                 
9 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, “World 
Urbanization Prospects, the 2011 Revision”, 2011. 
http://esa.un.org/unup/Analytical-Figures/Fig_1.htm  
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Figur 1. Hållbarhet i ett venndiagram. Det fyllda fältet visar hållbarheten. 

 
Figur 2. Hållbarhet. Ekonomi är beroende av social, medan både det ekonomiska  
och sociala perspektivet är beroende av det ekologiska. 
 
Skillnaden mellan figurerna är att figur 2 har en begränsning vad gäller det sociala 
och ekonomiska perspektivet då dessa måste inordna sig i det ekologiska. De 
sociala och ekonomiska aspekterna lever helt enkelt inom ramarna för ekologin.  
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2.3 Globala och nationella mål 

 FN:s mål 

Förenta nationerna har satt mål som världens länder har kommit överens om. 
Dessa mål ska leda till en hållbar skötsel av miljön och ökat välbefinnande för 
mänskligheten.10  

FN:s medlemsländer antog millenniedeklarationen år 2000 som går ut på att 
minska fattigdomen och skapa ett bättre liv för alla. Det är totalt åtta övergripande 
mål som ska nås till år 2015. Målen är att:  

 Utrota extrem fattigdom och hunger 

 Uppnå allmän grundskoleutbildning 

 Främja jämställdhet mellan könen och förbättra kvinnors möjligheter i samhället  

 Minska barndödligheten 

 Förbättra mödrars hälsa 

 Bekämpa hiv/aids, malaria och andra sjukdomar 

 Säkerställa en hållbar miljö 

 Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling11 

FN bedriver också två miljörelaterade program: United Nations Environment 
Programme (UNEP), vilket är FN:s miljöprogram, och Commission on 
Sustainable Development som är kommissionen för hållbar utveckling. FN har 
även en ramkonvention om klimatförändring, Kyotoprotokollet, vars syfte är att 
minska den globala uppvärmningen.12 

 EU:s mål 2020 

Europeiska unionen har fem mål som ska nås år 2020. Målen är: 
 

1. Sysselsättning 
75 % av 20–64-åringarna ska arbeta. 
 
2. Innovation, forskning och utveckling 
3 % av EU:s BNP (offentliga och privata utgifter tillsammans) ska investeras i 
forskning och utveckling. 
 
3. Klimat och energi 

                                                 
10 FN, världen fortsätter på ohållbar väg, hämtat 2013-04-21 
http://www.fn.se/press/arkiv/2012/varlden-fortsatter-pa-ohallbar-vag-/  
11 Millenniemålen, hämtat 2013-05-28 
http://www.fn.se/PageFiles/3361/Millenniemalen%20delmalen%20och%20indikatorerna.pdf  
12 EU, Kyotoprotokollet, hämtat 2013-04-22 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_sv.htm 
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Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 % lägre än 1990 (eller till och med 
30 %, om förhållandena är gynnsamma). 20 % av energin ska komma från 
förnybara energikällor. Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 %.  
 
4. Utbildning 
Andelen elever som hoppar av skolan i förtid ska vara lägre än 10 %.  
Minst 40 % av 30–34-åringarna ska ha högre utbildning.  

 
5. Fattigdom och social utestängning 
Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social 
utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner.13 

 Sveriges folkhälsoinstituts övergripande mål  

Sveriges folkhälsoinstitut har ett övergripande mål som är långsiktigt hållbar 
utveckling inom sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Dessa är: 

Ekonomi: Skapa en så hög varaktig välfärd som möjligt. 
Ekologi: Att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i 
Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 
Social: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen.14 
 
Det finns olika delmål för att uppnå de ovanstående övergripande målen. De 16 
miljömålen finns för att nå det ekologiska målet. Det finns även 11 sociala 
målområden för att nå det övergripande sociala målet och ekonomiska mål som 
ska nås till år 2020. Alla perspektivmålen beskrivs nedan med egen rubrik. 
 

2.3.3.1 Sociala målområden 

• Delaktighet och inflytande i samhället • Skydd mot smittspridning 
• Ekonomiska och sociala förutsättningar • Sexualitet och reproduktiv hälsa 
• Barn och ungas uppväxtvillkor • Fysisk aktivitet
• Hälsa i arbetslivet • Matvanor och livsmedel 
• Miljöer och produkter • Tobak, alkohol, narkotika, dopning och 

spel15 • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
  

2.3.3.2 Ekonomiska mål år 2020 

• Att eftersträva en höjning av sysselsättningsgraden till väl över 80 procent för kvinnor och män 
i åldrarna 20-64 till år 2020. 

                                                 
13 Europa 2020-målen, hämtat 2013-04-18 
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_sv.htm  
14 Folkhälsoinstitutet, ”Hållbar utveckling”, hämtat 2013-04-25 
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Andra-uppdrag/Livsmiljo/Hallbar-utveckling/ 
15 Folkhälsoinstitutet, ”Övergripande mål för folkhälsa”, hämtat 2013-05-09 
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/  
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• Att öka den sociala delaktigheten genom att minska andelen som är utanför arbetskraften 
(utom heltidsstuderande), långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till väl under 14 procent 
2020. 
• Att andelen 18 till 24-åringar som inte avslutat gymnasiestudier och som inte studerar ska 
vara mindre än 10 procent 2020 och att andelen 30 till 34-åringar som har minst en tvåårig 
eftergymnasial utbildning ska uppgå till 40-45 procent 2020. 
•Att offentliga och privata investeringarna i FoU ska uppgå till ungefär 4 procent av BNP år 
2020.16 

 

2.3.3.3 Sveriges 16 miljökvalitetsmål 

Sveriges riksdag har bestämt 16 miljökvalitetsmål för att lösa miljöproblemen och 
årlig uppföljning visar att två mål beräknas vara uppnådda till år 2020. De 
resterande målen kan inte uppnås tills dess på grund av att styrmedlen inte är 
tillräckliga.17  
  
De 16 målen är: 
• Begränsad miljöpåverkan  • Frisk luft 
• Bara naturlig försurning  • Giftfri miljö 
• Skyddande ozonskikt  • Säker strålmiljö 
• Ingen övergödning  • Levande sjöar och vatten 
• Grundvatten av god kvalitet  • Myllrande våtmark 
• Levande skogar  • Ett rikt odlingslandskap 
• Storslagen fjällmiljö  • God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv  • Hav i balans samt levande kust och skärgård18 

 

 Det ekologiska perspektivet 

Världens sju miljarder invånare exploaterar resurser och allt avfall kan inte 
absorberas.19 En studie visar på att om jordens befolkning fortsätter att 
konsumera i samma takt skulle det krävas 2,9 planeter år 2050. Om alla länder 
skulle konsumera lika mycket som USA skulle det krävas 5 planeter redan nu.20  
 
Städer drabbas ibland av naturkatastrofer. I en analys där 633 städer undersöktes 
visades att den vanligaste faran är översvämningar, sedan kommer torka, cykloner 
samt jordbävningar.21 

                                                 
16 Regeringen, ”Fem nationella mål”, hämtat 2013-05-09 
http://www.regeringen.se/sb/d/2504 
17 Naturvårdsverket, ”Miljömålen, årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål, 
rapport 6557”, 2013 
18 Sveriges miljömål, hämtat 2013-04-18 
http://www.miljomal.nu/sv/Miljomalen/  
19 UNEP, “GEO5”, 2012 
20 Desai, P, “One Planet Communities – A real-life guide to sustainable living”, Wiley, 2010, sida 19. 
21 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “World Urbanization Prospects, the 
2011 revision”, 2011 
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2.3.4.1 Klimatet 

Den globala uppvärmningen beror på utsläpp som förstärker växthuseffekten. 
Haven blir sura på grund av ökad koldioxidmängd. Städerna står för två 
tredjedelar av världens energianvändning och 70 procent av de globala 
koldioxidutsläppen.22 Havsnivån höjs vilket resulterar i översvämningar. 

2.3.4.2 Vatten 

Då vattnet hela tiden rör sig i kretslopp finns det väldigt många olika platser som 
vattnet kan bli förorenat på. Luftföroreningar försurar regnet vilket skapar 
problem i skog och mark. Övergödning skapas i haven och sjöarna då ammoniak, 
fosfor och kväve tillförs via regnvatten och bäckar. Dessa utsläpp beror på bland 
annat jordbrukens gödning av odlingsmarker och föroreningar från biltrafiken.23  

2.3.4.3 Marken 

Tungmetaller och farliga kemikalier kan ha förorenat mark på gamla 
industriområden. Föroreningar kan också bero på att olyckor har inträffat, till 
exempel då transporter med farliga ämnen havererat eller om förvaringskärl gått 
sönder. Mark som är förorenad med tungmetaller och kemikalier är förstörd och 
kan vara farlig för hälsa för både djur, växter och människor. Därför måste den 
saneras för att bli giftfri, vilket är en kostsam och långsam process.24 

2.3.4.4 Luften 

Luften kan med hjälp av vinden föra med sig luftföroreningar och skapa problem 
på andra platser. Av den ammoniak som finns i luften i Sverige har 75 procent sitt 
ursprung från andra länder. Ungefär 90 procent av bland annat kväveoxider, 
bildare av marknära ozon, kommer från grannländer till Sverige.25 
Luftföroreningspartiklar har negativ verkan på människors hälsa och de är 
betydande komponenter i det globala klimatet då de påverkar nederbörd och 
strålningsbalanser.26  

                                                 
22 UNEP, “GEO5”, 2012 
23 Sveriges Miljömål, Ingen övergödning, hämtat 2013-04-21 
http://www.miljomal.nu/sv/Miljomalen/7-Ingen-overgodning/  
24 Wahlstedt, M, Intervju med Lars Rosén, 2003-08-19 
http://www.miljoportalen.se/mark/markfoeroreningar/tvaetta-mark 
25 Sveriges Miljömål, Hur vi når målen; Luftföroreningar, hämtat 2013-04-19 
http://www.miljomal.se/sv/Hur-nar-vi-malen/luftfororeningar/  
26 SMHI, luftmiljö, Aerolforskning, hämtat 2013-04-19 
http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/aerosolforskning-1.619  
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2.3.4.5  Flora och fauna 

År 2010 togs flera nya arter upp på den svenska rödlistan över hotade arter. Då 
flora och fauna påverkas genom exploatering av mark och vatten, samt hur 
naturen nyttjas, är det många naturtyper som utsätts för en stor negativ påverkan 
och har en arealmässig minskning i utbredning inom hav, skog och gräsmarker. 
För att flora och fauna ska kunna sprida sig måste fysisk planering göras för hela 
landskapet.27 

2.3.4.6 Skogar 

År 2007 konstaterade EU:s utvärdering av art- och habitatdirektiv att 
lövsumpskogar, lövsvämskogar och skogbevuxen myr hade förbättrats, medan 
bland annat västlig taiga, näringsrik granskog och vissa ädellövskogars 
bevarandestatus var ogynnsamma. På den svenska rödlistan finns 2 131 
skogslevande arter, varav 861 arter är hotade. Brister inom skogsekosystemen som 
detta beror på är exempelvis fragmentering, förtätning, igenväxning och 
otillräcklig mängd död ved.28 Skogen påverkas även av luftföroreningar och 
klimatförändringar som försurar marken.29 

 Det sociala perspektivet 

2.3.5.1 Sysselsättning 

I februari 2013 hade Sverige 4,6 miljoner personer som var sysselsatta, vilket är 
lika mycket som i september 2008 när finanskrisen slog till. Trots det har 
sysselsättningen haft en svagt ökad trend sedan i mitten av 2009. Sysselsättning 
har stor betydelse för hushållens inkomster, statens utgifter samt landets 
ekonomiska utveckling. Stor sysselsättning gör att hushållens inkomster ökar och 
statens utgifter minskar genom minskad arbetslöshet samt ökade skatteintäkter.30 

2.3.5.2 Buller 

Buller är ljud som är oönskat. Vad som betraktas som buller är olika mellan 
personer och tid på dygnet. År 2006 var det ca.1,7 miljoner svenskar som utsattes 
för vägtrafikbuller över 55 dBA utanför bostaden. Studier har visat att flygbuller är 
mer störande än vägtrafikbuller och vägtrafikbuller är mer störande än tågbuller. 
Flera studier pekar på att människor som utsätts för långvarig exponering av flyg- 
och vägtrafikbuller har en ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.31 

                                                 
27 Miljömål, ”Ett rikt djur- och växtliv”, hämtat 2013-04-21 
http://www.miljomal.nu/Global/24_las_mer/rapporter/malansvariga_myndigheter/2012/fordjupad-
utvardering-2012/fordjupad-utvardering-2012-ett-rikt-vaxt.pdf 
28 Miljömål, ”Levande skogar, fördjupning”, hämtat 2013-04-21 
http://www.miljomal.nu/Global/24_las_mer/rapporter/malansvariga_myndigheter/2012/fordjupad-
utvardering-2012/fordjupad-utvardering-2012-levande-skogar.pdf 
29 Miljömål, ”Levande skogar”, hämtat 2013-04-21 
http://www.miljomal.nu/sv/Miljomalen/12-Levande-skogar/ 
30 Ekonomifakta, ”Sysselsättning”, hämtat 2013-04-22 
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Sysselsattning-per-manad/ 
31 Naturvårdsverket, ”Buller är oönskat ljud”, hämtat 2013-04-22 
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Buller/ 
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2.3.5.3 Ljusföroreningar 

Med ljusföroreningar menas det ljus från artificiella källor som är överflödigt och 
som gör att en svart natthimmel aldrig kan siktas i städerna. Ljusföroreningarna 
skapar problem för människor och djur då dygnsrytmer störs. Nattaktiva djur 
störs framförallt då deras jaktmetoder blir ineffektiva i upplysta miljöer. Många 
djur som till exempel fåglar och nykläckta sköldpaddor navigerar efter fullmånens 
ljus, men det har observerats att nykläckta sköldpaddor orienterat sig in mot städer 
i stället för ut i havet då de missletts av det artificiella ljuset.32 

2.3.5.4 Trygghet och säkerhet 

Många kvinnor känner sig inte trygga att gå ut sent på kvällarna.33 Av alla 
våldtäkter som sker i Sverige så begås en av tre utomhus och det kan bero på hur 
miljön är utformad, om det finns platser som är mer utsatta än andra. 34  

2.3.5.5 Tillgång till naturområden 

Det är viktigt för människors hälsa och välbefinnande att ha nära till välskötta och 
välplanerade naturområden. Så kallad urban grönska skapar även bra grunder för 
den biologiska mångfalden och bidrar till att rena stadsluften och producera syre.35 

2.3.5.6 Transportmöjligheter 

Välutvecklade och talrika transportmöjligheter i stadsdelar i form utav publika 
medel så som busstrafik och cykelbanor skapar goda möjligheter till socialt 
umgänge. När människor har nära till busshållplatser och cykelbanor från sina 
bostäder väljer de oftare dessa färdmedel. Detta får människor att resa tillsammans 
och skapar en mer social miljö än ensamåkning. Genom att åka kommunalt eller 
samåka främjas dessutom en god miljö då det avges mindre utsläpp. 

2.3.5.7 Vård och omsorg 

Det är viktigt med väl fungerande vård- och omsorgsinrättningar lokalt i 
samhället. När man ska söka vård och omsorg så känner sig många tryggare om 
detta är beläget närmre hemmet. När äldre människor behöver placeras på 
äldreboende är bäst om boendet finns i närområdet. Detta skapar trygghet och 
trivsel. Barnomsorg bör också finnas så nära hemmet som möjligt för att skapa 
trygghet. Dessa inrättningar, vårdcentraler, dagis, ålderdomshem, bör inte vara för 
stora och vårda för många personer.  

                                                 
32 National encyklopedin, ljusföroreningar kan påverka mångfalden, publicerat 2010-019-08 
33 Statistiska centralbyrån, ”Välfärd, nr 2/2012”, 2012, sida 31. 
34 Bruzelius, B, ”Miljöforskning, formas tidning för ett hållbart samhälle, tema hållbar stad social och 
teknisk”, oktober 2011. 
35 WWF, Hållbara städer, Vatten och grönska i staden ger flerfaldiga värden, hämtat 2013-04-21 
http://www.wwf.se/vrt-arbete/hllbara-stder/ekosystemtjnster-och-biologisk-mngfald/vatten-och-grnska-
i-staden-ger-flerfaldiga-vrden/1515787-hllbara-stder-3b-vatten-och-grnska-i-staden-ger-flerfaldiga-
vrden  
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2.3.5.8 Trivsel och arkitektur 

Att leva i ett bostadsområde som uppfattas som vackert och attraktivt skapar 
glädje och trivsel. Om utformningen på platserna är attraktiva kommer dessa att 
användas flitigt. När människor uppfattar sin omedelbara omgivning som vacker 
och tilltalande skapas glädje, vilket i sin tur leder till uppskattning av socialt 
umgänge. Detta gäller för alla platser där människor uppehåller sig, som till 
exempel skolor, arbetsplatser och shoppingdistrikt. Även färdvägarna till dessa 
platser bör utformas så de uppfattas som tilltalande.  

2.3.5.9 Hälsa  

I en undersökning av SCB kom det fram att 37 procent svenskar upplevde sin 
hälsa som mycket bra och över 40 procent i Grekland, Island, Irland och Cypern 
upplevde också hälsan som mycket bra. I övriga Mellan-och Sydeuropa var det 
betydligt lägre procent.36 
 
Som tidigare nämndes i ekologiavsnittet så ökar medeltemperaturen i världen. 
Detta medför ohälsa för speciellt äldre människor som har svårt för varmare 
klimat. Dessutom kan det lättare spridas sjukdomar och vatten förorenas lättare. 37 
Om en snar framtid kommer större delen av alla barn i världen att växa upp i en 
stad. Redan idag bor minst en miljard barn i städer och de som bor i slummen är 
mer utsatta då de inte har samma rättigheter till ett hälsosamt liv såsom skola, 
utveckling och välmående. När städerna växer blir barnen alltså ännu mer 
utsatta.38  

 Det ekonomiska perspektivet 

Den materiella fattigdomen växer, speciellt där arbetslösheten ökar, i Syd- och 
Östeuropa.39 Fler svenskar riskerar att leva i fattigdom enligt EU:s definition då 14 
procent har en inkomst som är lägre än 60 procent av Sveriges medianinkomst.40  

2.3.6.1 Hållbara byggnader 

Det kommer straffa sig i längden att bygga nya stadsdelar och områden utan 
hänsyn till hållbarhet då underhållskostnaderna blir för stora och kan vara farligt 
för miljön och människan. Byggnader som måste renoveras inom en snar framtid 
på grund av dåliga och billiga val av byggmetoder och komponenter blir i regel 
mycket kostsamt. Att använda sig av material som är billiga men som 
kontaminerar marken är enbart billigt vid inköp med blir mycket dyrt när 
markområden måste saneras.  

                                                 
36 Statistiska centralbyrån, ”Välfärd, nr 2/2012”, 2012, sida 32. 
37 Länsstyrelsen Skåne , Förändrat klimat, hämtad  2013-04-10 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimatanpassning/forandrat-
klimat/Pages/Halsa.aspx  
38 Statistiska centralbyrån, ”Välfärd, nr 2/2012”, 2012, sida 30. 
39 Helgeson, T, ”Materiell fattigdom ökar, nr 2013:22”, SCB, 2013. 
40 Andö,P, ”Fler i Sverige i risk för fattigdom, nr 2013:21”, SCB, 2013. 
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Om dessa skadliga ämnen finns i byggdelar som vanligtvis kan återanvändas eller 
återvinnas måste dessa istället lämnas på speciella återvinningscentraler för farliga 
ämnen41. Det är dyrt för staten att sanera och kassera dessa material på rätt sätt, 
och kan material inte återvinnas eller återanvändas måste nya tas fram. Människor 
kan också bli sjuka om de utsätts för farliga emissioner som kan avges från 
kontaminerade byggdelar, vilket kan leda till dyra sjukhusräkningar.  

Ur ekonomisk synvinkel kan det även bli dyrt om bostäder byggs och ingen vill bo 
i dem. Även om de är byggda miljöriktigt och inte kräver renovering på många år 
så måste de byggas så att människor kan känna trivsel, för annars finns risken för 
att bostäder stor tomma och därmed inte tillför någon hyra eller avgift till 
föreningen. 

2.3.6.2 Skola, utbildning och forskning 

Det är positivt när människor börjar arbeta eller studera vid till exempel 
forskningsfaciliteter och skolor där högre utbildningar erbjuds. Detta leder till 
ökad ekonomisk välfärd då många människor med olika utbildningar kan ta sig an 
en bredare arbetsmarknad och även mer komplicerade arbeten. Om dessa skolor 
och forskningsfaciliter finns inom ett nära område blir det automatiskt mer 
attraktivt att söka sig dit. 

2.3.6.3 Näringsliv 

Ett rikt näringsliv innebär ett brett utbud av olika företag. Ju större utbud av 
olika typer av företag det finns desto större blir chansen att människorna kan 
finna ett arbete som passar dem. Detta skapar en god cirkel då människor kan 
arbeta och tjäna pengar och sedan handla för dem. Det är önskvärt att ha ett så 
rikt näringsliv som möjligt i stadsdelarna för att främja den lokala ekonomin.  

2.3.6.4 Offentliga sektorn 

Kostnaderna för utbyggd infrastruktur är väldigt höga och det är därför viktigt att 
vägar, broar, järnvägar, tunnlar, belysning med mera byggs med en hög kvalitet så 
att dessa inte skall behöva renoveras för snart och för ofta. De måste även vara 
välplanerade för att uppmuntra till användning. Om järnvägsnätet är välutbyggt 
och välplanerat uppmuntras användning av detta och biltrafiken minskar. Sverige 
är en stor exportör inom skogs- och gruvdrift och detta gör att det är viktigt med 
ett hållbart och välutbyggd infrastrukturnätverk.  

2.4 Litteratur om vetenskaplig metod 
Den litteratur som använts som underlag till metoderna heter Vetenskaplig 
metod42. Boken beskriver hur kartläggning/deskription går till och även hur en 
jämförelse analys utförs. Reliabilitet och validitet diskuteras också samt källkritik. 
För att vara källkritisk mot själva boken så har den ett tydligt syfte och mål samt 
vetenskapliga referenser.  

                                                 
41Ilrecycling, farligt avfall, hämtat 2013-04-05 
http://www.ilrecycling.com/tjanster/farligt-avfall/ 
42 Ejvegård, R, “Vetenskaplig metod”, Studentlitteratur, 2009. 
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3 Genomförande 
3.1 Kartläggning av klassificeringssystemen 
Kartläggning har skett inom de olika klassificeringssystemens respektive tekniska 
manualer och/eller hemsida samt litteratur. Gruppen har även deltagit i ett 
seminarium om certifiering av hållbara städer som hölls av Swedish Green 
Building Council där det beskrevs kortfattat om några av klassificeringssystemen.  

Varje system har undersökts och beskrivits med bakgrund och uppbyggnad. Varje 
system har olika kriterier eller faktorer som det tar upp och vi har försökt rada upp 
dem på ett likvärdigt sätt så att det ska underlätta jämförandeanalysen i 
frågeställning två. 

 Klassificeringssystemen för stadsdelar 

Först identifierades vilka välkända system som finns i världen. Det gjordes med 
hjälp av information som insamlades från ett seminarium om hållbara städer (som 
nämns i 3.1). Resultatet blev dessa system: 

 Breeam Communities, Storbritannien  

 Casbee for Cities, Japan 

 One Planet Communities, Storbritannien 

 Green Star Communities, Australien 

 Leed for Neighborhood Development, USA 

 DGNB, Tyskland 

 Living Building Challenge, Kanada 

I denna rapport kommer de fem förstnämnda systemen att utredas. Breeam och 
One Planet Communities är utvecklade i Storbritannien, Casbee i Japan, Green 
Star Communities i Australien och Leed i USA. Dessa valdes dels för att systemen 
är etablerade i fyra olika världsdelar vilket gör att det blir intressant att se om deras 
geografi och kultur påverkar systemens innehåll olika. Systemen är dessutom 
uppbyggda på helt olika sätt vilket även det borde påverka innehållet olika. Living 
Building Challenge som kommer från Kanada ligger nära USA vilket ansågs ligga 
för nära geografiskt för att se större skillnader och hade inte alltför olika system. 
Dock valdes två system från Storbritannien vilket beror på att dessa två har väldigt 
stora skillnader vad gäller uppbyggnad. Dessutom har One Planet Communities 
använts mestadels utanför Storbritannien.  

Sammanfattningsvis valdes systemen utifrån olika världsdelar förutom två stycken 
som ansågs vara så pass olika men ändå väletablerade. Löpande kommer varje 
system att beskrivas var för sig med separata huvudrubriker. 
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3.1.1.1  BREEAM Communities  

Bakgrund 

Breeam, som står för Bre Environmental Assessment Method, utvecklades av The 
Building Research Establishment (BRE)43 och lanserades år 199044 i 
Storbritannien.  

Breeam Communities lanserades först år 2008 för storskaligbebyggelse, så som 
stadsdelar. År 2012 uppdaterades Breeam Communities avsevärt för att 
effektivisera metoden och kunna uppnå hållbara resultat.45  

Systemets uppbyggnad 

Breeam Communities är ett klassificeringssystem som är uppbyggt av tre olika steg 
och varje steg består utav olika huvudkategorier. Dessa huvudkategorier består 
utav olika underkategorier och dessa består i sin tur utav olika kriterier som både 
är obligatoriska, minimumkrav och frivilliga.  

De olika underkategorierna ger olika mycket poäng, beroende på vilka av 
punkterna som har klarats av, de obligatoriska punkterna ger dock inga poäng. 
Varje poäng har ett visst procentuellt värde och detta procentuella värde beror på 
underkategorierna. För att se poängen och de procentuella värdena för 
underkategorierna se Bilaga 4. 

En Breeam certifierad stadsdel kan uppnå olika nivåer beroende på hur många 
procent av poängen som har samlats in. Genom att lägga ihop alla de procentuella 
värdena fås den totala procenten av poängen. De olika nivåerna är: Pass, Good, 
Very Good, Excellent och Outstanding.46 Se Tabell 1 nedan. 

 
Tabell 1. Breeam Communities, klassificeringens nivåer  

De tre olika stegen i Breeam Communities beror på vilken fas och skede projektet 
är i. I steg ett ska principerna för utvecklingen fastställas, i steg två ska 
utvecklingens layout bestämmas och i steg tre ska detaljerna utformas. 

                                                 
43 Green Building Store, ”BREEAM background”, hämtat 2013-03-08 
http://www.greenbuildingstore.co.uk/page--breeam-information.html  
44 BREEAM. ”What is BREEAM”, hämtat 2013-03-08 
http://www.breeam.org/about.jsp?id=66  
45 BREEAM, ”An introduction for international use" 
http://www.breeam.org/filelibrary/BREEAM%20Communities/KN4951_-
_BREEAM_Communities_International.pdf  
46 BRE, ”BREEAM Communities Technical Manual SD02 – 0.0:2012”, 2012, sida xxiv 
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I Steg 1, Fastställa principerna för utvecklingen, har ett område för utvecklingen valts 
och det görs en bedömning av de problem och de möjligheterna som finns på 
området. Hänsyn krävs i förhållande till hur utvecklingen kommer påverka 
samhället ur ett bredare perspektiv under bedömningen. Alla problem i detta steg 
är obligatoriska då dessa är grundprinciperna i utvecklingen som kommer stödja 
senare beslut om utvecklingens utformning. De obligatoriska kraven är även sådan 
information som behövs till en översiktlig bygglovsansökan och blir därför ingen 
extra börda utöver den informationen som krävs i de obligatoriska kriterierna. 
 
I detta steg ska även detaljerade undersökningar göras angående 
översvämningsrisker, ekologi, energi, transportmöjligheter och den lokala 
ekonomin. Dessa undersökningar ska leda till strategier eller åtaganden av 
projektören som senare ska genomföras i steg 2 och 3. I och med detta delas 
beviskraven upp i två delar, de bevis som behövs till den preliminära planen och 
de åtaganden som krävs i denna fas, men som bedöms i Steg 2 och Steg 3.47 För 
att se hur Steg 1 är uppbyggt med kategorier, underkategorier och kriterier se 
Bilaga 1. 
 
I Steg 2, Bestämma utvecklingslayout, följer en utformningsgrupp de bedömningar 
som finns av områdets specifika behov och möjligheter, för att kunna överväga 
det framtagna förslaget på områdets utformning. Detta inkluderar de detaljerade 
undersökningarna angående översvämningsrisker, ekologi, transportmöjligheter, 
demografi och den lokala ekonomin för att kunna hitta den utformning av 
området som är mest hållbart. Det lokala samhället ska engageras mer genom att 
flera olika utformningsförslag tas fram, vilket gör det lättare för dem att influera 
utformningen. 
 
Utformningsgruppen ska under denna fas utforma och testa olika förslag utifrån: 
• biologisk mångfald, lokalt skydd och förbättringar 
• gångtrafikanters-, cyklisters- och fordons rörelse 
• offentliga transportmedel 
• väg- och byggnadslayout, användning och orientering 
• byggnadstyper, bestämmelser och lokalisering 
• bekvämligheter och andra infrastrukturbestämmelser  
• offentliga sfären och grön infrastruktur 
Det enda obligatoriska kravet i Steg 2 är kommunalt ägande – ”konsultation och 
engagemang”. Breeam Communities assessorn kommer att arbeta med 
utformningsgruppen för att bestämma vilka kriterier som kan klaras av i Breeam 
Communities.48 För att se hur Steg 2 är uppbyggt med kategorier, underkategorier 
och kriterier se Bilaga 2. 
 
I Steg 3, Utforma detaljerna, ska den detaljerade designen i utformningen vara i 
fokus. Bevis från tidigare aktivitetsåtaganden och strategier kommer användas för 
att ta fram en mer en detaljerad plan och utformning. Beroende på utvecklingens 
                                                 
47 BRE, ”BREEAM Communities Technical Manual SD02 – 0.0:2012”, 2012, sida 1 
48 BRE, ”BREEAM Communities Technical Manual SD02 – 0.0:2012”, 2012, sida 46 
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storlek kan det uppstå en otydlig gräns mellan Steg 2 och Steg 3. Den lokala 
myndigheten och andra intressenter fortsätter att involveras i att influera 
utvecklingsalternativen. Under tiden går den översiktliga planprocessen in i 
djupare nivåer av utformnings- och konstruktionsfasen. 
 
Utformningsgruppen ska under denna fas utforma och testa olika förslag utifrån: 
• landskapsutformning 
• konstruktionsmaterial 
• förvaltning och långtidsförvaltarskap av faciliteter, anläggningar och tjänster 
• byggnadsutformning 
• resurseffektivitet under och efter byggnationen 
• använda lokal arbetskraft under byggnationen 
Inga av kraven i Steg 3 är obligatoriska. Breeam Communities assessorn kommer 
arbeta med utformningsgruppen för att bestämma vilka kriterier som kan klaras av 
i Breeam Communities.49 För att se hur Steg 3 är uppbyggt med kategorier, 
underkategorier och kriterier se Bilaga 3. 
 
De tre stegen består utav fem olika kategorier samt en extra kategori som endast 
finns i Steg 3. De olika stegen är: 
• Styrning – Kategorin berör samhällsinvolvering inom frågor som påverkar 
utformning, konstruktioner, driften och långtidsförvaltarskap. 
• Social- och ekonomisk välfärd – Kategorin berör samhällsfaktorer och ekonomiska 
faktorer som påverkar hälsa och välmående så som den omfattande utformningen, 
sammanhållning, lämpliga bostäder och möjlighet till anställning. 
• Resurser och energi – Kategorin berör hållbar användning av naturliga resurser och 
minskning av koldioxidutsläpp. 
• Markanvändning och ekologi – Kategorin berör hållbar markanvändning och 
ekologiska förbättringar. 
• Transport och rörelse – Kategorin berör utformningen och tillhandahållandet av 
transportmöjligheter och rörelse i infrastrukturen, för att uppmuntra användandet 
av hållbara transportmedel ur miljösynpunkt. 
• Innovationer – Denna extra kategori bedöms utifrån att erkänna och främja 
införandet av innovativa lösningar inom det samlade betyget, där det troligtvis kan 
resultera i omgivningens sociala eller ekonomiska fördel på ett sätt som inte finns 
någon annanstans i systemet.50   

3.1.1.2 CASBEE for Cities 

Bakgrund 

I november 2008 skapades ”Kommitteen för utveckling av ett bedömningsverktyg 
för hållbar miljö i städer” i Japan. Målet var att skapa ett bedömningsverktyg för 
att analysera städers miljöeffektivitet och hållbarhet. Resultatet blev Casbee51; 
Comprehensive Assessment System for Built Enviroment Efficiency. Det finns 

                                                 
49 BRE, ”BREEAM Communities Technical Manual SD02 – 0.0:2012”, 2012, sida 101 
50 BRE, ”BREEAM Communities Technical Manual SD02 – 0.0:2012”, 2012, sida ix - x 
51 Japan Sustainable Building Consortium (JSBC), “CASBEE for Cities, Technical Manual (2012 
edition)”, 2012, Kapitel Introduction 
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idag nio olika typer av Casbee klassificeringssystem och det är Casbee för städer 
(Casbee for Cities )som färdigställdes mars 201152 som kommer att undersökas här. 

Systemets uppbyggnad 

Under bedömningen utreder man staden utifrån tre synvinklar: miljö, socialt och 
ekonomi. Dessa är sedan uppdelade i mindre precisa kriterier som undersöks. För 
att bedömningen av staden skall bli så tydlig som möjligt börjar man med att 
avgränsa staden inom hypotetiskta gränser. Gränserna bestäms som en halvsfär 
över staden, och det är inom den som alla fordrade undersökningar utförs53, se 
Figur 3.  

 
Figur 3. Hypotetisk avgränsning kring staden.54 
 
 
För att bedöma stadens miljöeffektivitet och ge den ett betyg används en 
matematisk formel, se nedan: 55  
  
 
BEE = Built Enviromental Efficiency, “bebyggd miljöeffektivitet” 
Q = Quality, ”kvalitet” 
L = Load, ”påfrestning”  
 
Ju högre BEE-värde, desto bättre är stadens miljöeffektivitet. För att BEE-värdet 
skall bli så högt som möjligt krävs ett högt Q-värde och ett lågt L-värde. Q-värdet 
tas fram från alla undersökta kriterier inom det hypotetiska avgränsade området, 
medan L-värdet tas fram från alla undersökta kriterier som har påverkan utanför 
området.56 Se Figur 4.  

                                                 
52 Japan Sustainable Building Consortium (JSBC), “CASBEE for Cities, Technical Manual (2012 
edition)”, 2011, Kapitel 1 
53 Japan Sustainable Building Consortium (JSBC), “CASBEE for Cities, Technical Manual (2012 
edition)”, 2012, Kapitel 2,1,1 
54 Japan Sustainable Building Consortium (JSBC), “CASBEE for Cities, Technical Manual (2012 
edition)”, 2012, Figure I,2,1 
55 Japan Sustainable Building Consortium (JSBC), “CASBEE for Cities, Technical Manual (2012 
edition)”, 2012, Kapitel Introduction 
56 Japan Sustainable Building Consortium (JSBC), “CASBEE for Cities, Technical Manual (2012 
edition)”, 2012, Kapitel 2,1,1 
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Figur 4. Hypotetisk avgränsning kring staden med redovisning av Q och L.57 

Q = Quality (kvalitet) 

Det slutgiltiga Q-värdet består av tre huvudkategorier vilka är uppdelade i tio 
underkategorier som består av 20 kriterier där bedömningarna sker, se tabell 2.  
 

 
Tabell 2. Kriterier för bedömning av Q58 

Kriterier hittas i bilaga nummer 5 där de ingående beskrivs, följda av den formel som 
behövs för att räkna ut dess indexvärde. Kriterierna är ordnade under sin respektive 
huvudkategori. Ett diagram används för att räkna ut ett kriteriums poäng. Det finns ett 
diagram speciellt utformat till varje kriterium och en formel för att räkna ut 
indexvärdet. När indexvärdet är uträknat drar man ett lodrätt streck från detta värde i 
diagramet tills strecket träffar den existerande linjen och sedan ett streck vågrätt från 

                                                 
57 Japan Sustainable Building Consortium (JSBC), “CASBEE for Cities, Technical Manual (2012 
edition)”, 2012, Figure I,2,1 
58 Japan Sustainable Building Consortium (JSBC), “CASBEE for Cities, Technical Manual (2012 
edition)”, 2012, Kapitel 3,4,2 Table I.3.1 



Genomförande 

26 
 

denna punkt mot höger tills den träffar högerkanten, där visas den tilldelade poängen 
som kriteriet nu fått.59 Diagram 3 visar grafen för att räkna ut poängen för kriterierna.  

 

 
 
Diagram 3. Diagram för att ta fram en kriteriers poäng.60 

Varje kriterium får ett betyg mellan 1 och 5, där 5 är det bästa. När alla kriterier 
blivit utredda och tilldelade sitt betyg används fyra olika matematiska formler för 
att till sist komma fram till det slutgiltiga Q-värdet. Först räknar man ut ett 
medelpoäng för kriterierna för varje underkategori. 

 

Formel: Medelpoäng	Underkategori	QX. X 	 	 ä

	
 

 
Sedan räknar man ut medelpoängen för varje huvudkategori. 

 

Formel: Medelpoäng	Huvudkategori	QX 	 	 ä 	

	
 

 

Sedan räknar man ut ett SQ-värde som används för att få fram det slutgiltiga Q-
värdet.  

Formel: 	 	 ä 	
 

Det slutgiltiga Q-värdet som används i formeln BEE 	   fås fram genom formeln 
Q = 25x(SQ-1)61  

                                                 
59 Japan Sustainable Building Consortium (JSBC), “CASBEE for Cities, Technical Manual (2012 
edition)”, 2012, Part II, Kapitel 1,1 
60 Japan Sustainable Building Consortium (JSBC), “CASBEE for Cities, Technical Manual (2012 
edition)”, 2012, Part II, Kapitel 1,1 
61 Japan Sustainable Building Consortium (JSBC), “CASBEE for Cities, Technical Manual (2012 
edition)”, 2012, Kapitel 3,6,1 
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För att kunna beräkna vissa av kriterierna behövs populationsantalet. Detta antal 
varierar kraftigt på vissa platser under dagen och natten. Vid dessa tillfällen 
använder man sig av en så kallad justerad population, vilket innebär att man 
använder sig av både dagspopulationen och nattpopulationen med hjälp av en 
matematisk formel62, se nedan.  

Justerad	population 	                                                                  

L = Load (påfrestning) 

Bedömningen av L-värdet fokuserar endast på utsläpp av växthusgaser. 
Utsläppsvärdena utreds genom att man undersöker mängden växthusgaser som 
sedan konverteras till likvärdiga CO2-värden. Värdena bedöms genom att 
mängden CO2 under ett år sätts i förhållande till stadens folkmängd. Det slutgiltiga 
L-värdet som tas fram består utav två huvudkategorier, vilka i sin tur består utav 
totalt fem kriterier, se tabell 3.  
 

 
Tabell 3. Kriterier för bedömning av L. 63 

Kriterier hittas i bilaga nummer 6 där de ingående beskrivs, följda av den formel 
som behövs för att räkna ut dess poäng.  

Det totala L-värdet kommer att bli ett värde mellan 0 och 100, där 0 är det bästa 
värdet. Alla värden avrundas till närmaste heltal.  
Formel:  

	
1

1 ∗
 

 

a        = 
∗ 	

 = En faktor för att öka känsligheten för L-värden  

                                         som kommer nära genomsnittet (50) 
X       = Summa CO2-utsläpp i staden per år 
m       = Nationellt genomsnitt för årliga CO2-utsläpp i förhållande till 
                    folkmängden.64  

                                                 
62 Japan Sustainable Building Consortium (JSBC), “CASBEE for Cities, Technical Manual (2012 
edition)”, 2012, Kapitel 3,3,1 
63 Japan Sustainable Building Consortium (JSBC), “CASBEE for Cities, Technical Manual (2012 
edition)”, 2012, Kapitel 3,5,1 
64 Japan Sustainable Building Consortium (JSBC), “CASBEE for Cities, Technical Manual (2012 
edition)”, 2012, Part II, Kapitel 2,3,1 



Genomförande 

28 
 

BEE = Q/L 
När alla uträkningar är genomförda, och de slutgiltiga Q- och L-värdena är 
framtagna räknar man ut stadens/stadsdelens BEE-värde och erhåller dess poäng. 
Se formler nedan.65 
 
 
 
 
 
BEE-värdet är mellan 0 och 100, där 100 är det bästa möjliga poäng en 
stad/stadsdel kan få. Betyget som tilldelas är baserat på en femgradig skala: S, A, 
B+, B- och C. S är det bästa betyget och C det sämsta. Förutom bokstavbetyget 
tilldelas även ett antal stjärnor efter hur bra betyget är för att man tydligt ska 
kunna se direkt vilket betyg som tilldelats. Nedan följer en beteckning över 
betygsskalan.66 
     BEE-värde Betyg Stjärnor 
     0-0.5   C  
     0.6-1.0  B- 
     1.0-1.5  B+ 
     1.6-3.0  A 
     3.1-5.0  S 
 
Med räknesystemet som används är det teoretiskt möjligt att få betyget S om både 
L- och Q värdena är mycket låga, men betyget S är bestämt att bara tilldelas om 
Q-värdet är 50 eller högre. Nedan i diagram 3 visas en graf över hur 
poängindelningen ser ut, och även ett räkneexempel. 
 

 
Diagram 4. Diagram med räkneexempel över betygen.67 
 
                                                 
65 Japan Sustainable Building Consortium (JSBC), “CASBEE for Cities, Technical Manual (2012 
edition)”, 2012, Kapitel 3,6,3 
66 Japan Sustainable Building Consortium (JSBC), “CASBEE for Cities, Technical Manual (2012 
edition)”, 2012, Kapitel 4,4 
67 Japan Sustainable Building Consortium (JSBC), “CASBEE for Cities, Technical Manual (2012 
edition)”, 2012, Kapitel 2,2 
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För att ge en klar och enkel bild över vilka poäng underkategorierna fått och 
därmed hur hållbar staden/stadsdelen är tar man fram en värderos som enkelt 
visar dessa poäng. Se diagram 4. 
 

 
Diagram 5. Värderos över underkategoriernas poäng. 68 

 

3.1.1.3 One Planet Communities 

Bakgrund 

One Planet Communities är skapat av BioRegional som ursprungligen kommer 
från Storbritannien. BioRegional är en välgörenhetsorganisation och etablerades år 
1994 av grundarna Sue Riddlestone och Pooran Desai. 69 

One Planet Livings vision är en värld där alla kan leva ett lyckligt och hälsosamt 
liv inom en skälig andel av jordens resurser. Det ska finnas möjligheter att skapa 
ett bra liv utan att stjäla av kommande generationer.70 

Allt började med ett eko-samhälle som BioRegional var med och utvecklade. 
Projektet heter Beddington Zero fossil Energy Development, även kallat 
BedZED, i södra London. Området byggdes för att skapa förutsättningar för att 
kunna välja en hållbar livsstil. Det är en boplats med målet på en hög livskvalitet 
och där känslan av gemenskap främjas.  

                                                 
68 Overview of CASBEE for Cities. 
69 BioRegional’s Background by the co-founders,  hämtat 2013-03-13 
http://www.bioregional.com/about-us/our-history/  
70 One Planet Communities, Visions and aims, hämtat 2013-03-13 
http://www.oneplanetcommunities.org/about-2/vision-and-aims/ 
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Det var först efter att BedZED var färdigbyggt som BioRegional började att 
använda begreppet “ecological footprinting”, ekologiska fotavtryck. Det kan vara 
komplicerat att klargöra och analysera människans belastning på miljön och därför 
fann BioRegional sin vetenskapliga bas i detta verktyg. 71  

Enligt BioRegional finns det cirka 12,6 miljarder hektar biologisk produktiv 
landyta och resterande är öken, berg och djupa hav. Om 10 procent lämnas 
oberört till djurliv så återstår det 90 procent till konsumtion vilket resulterar i 11,3 
miljarder hektar. Om detta delas upp mellan världens befolkning skulle varje 
person få 1,7 hektar i var.72 Genom mätning av hur en individ lever och 
konsumerar kan en uträkning visa hur många planeter som krävs för dess livsstil. 
BioRegional har dock sett att ekologiska fotavtryck har sina begränsningar då det 
till exempel inte tar upp toxicitet och vattenresurser. Men det är fortfarande ett 
verktyg som underlättar för olika beslut och tydliggör mätetal. 73  

Systemets uppbyggnad 

Detta system bygger på principer snarare än detaljer. Det är upp till projektet som 
ska använda systemet att bestämma egna mål inom principerna. Det finns tio 
principer inom sociala, ekonomiska samt ekologiska kategorier. Dessa skapades 
och utvecklades av BioRegional och Världsnaturfonden, WWF, med hjälp av 
erfarenheterna från projektet BedZED.74 

För att få tillåtelse att använda systemet måste det ha upprättats en One Planet 
Action Plan (handlingsplan). Denna ska innehålla mål och strategier för varje 
princip och utifrån dessa kan sedan BioRegional bedöma om det ska godkännas. 
Det finns alltså inga certifieringar eller betyg utan BioRegionals experter integreras 
i projektgruppen när projektet blivit accepterat. Där ger de råd och stöd så att de 
tillsammans kan skapa ett hållbart samhälle.  

De tio principerna 

• Eliminera deponering  • Eliminera koldioxidutsläpp 
• Hållbara transporter  • Hållbara material 
• Närproducerade livsmedel  • Vatten 
• Marken och djurliv  • Kultur och kulturarv 
• Kapital och lokal ekonomi  • Hälsa och välmående 75 76 

För att se vad principerna handlar om se Bilaga 7. 
                                                 
71 Desai, P, “One Planet Communities – A real-life guide to sustainable living”, Wiley, 2010, sida 32. 
72 Desai, P, “One Planet Communities – A real-life guide to sustainable living”, Wiley, 2010, sida 18.  
73 Desai, P, “One Planet Communities – A real-life guide to sustainable living”, Wiley, 2010, sida 135. 
74 Desai, P, “One Planet Communities – A real-life guide to sustainable living”, Wiley, 2010, sida 135. 
75One Planet Living, E-learning the ten principles, hämtat 2013-03-27 
http://www.oneplanetliving.net/html/e-learning/index.htm 
76 Desai, P and King, P, “One Planet Living – A guide to enjoying life on our one planet”, Alastair 
Sawday publishing, 2006. 
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3.1.1.4 Green Star 

Bakgrund 

År 2002 tog Maria Atkinson, Ché Wall, David Gottfried och Peter Verwer ett 
initiativ och startade Green Building Council of Australia (GBCA). De hade sett 
behovet av en oberoende organisation för att utveckla hållbara byggnader. Green 
Building Council of Australia hade först tankar om att anpassa Leed eller Breeam 
så att de skulle passa Australiens lokala förhållanden. Det kom dock snabbt fram 
att ett lokalt klassificeringssystem skulle vara mer lämpligt. År 2003 lanserades det 
första Green Star-verktyget. 

I juni 2012 lanserades Green Star Communities pilotversion, efter tre års hårt 
arbete. Under 2013/2014 förväntas den slutgiltiga versionen av betygverktyget 
lanseras.77 Green Star tog därmed steget från att endast klassificera byggnader till 
att även klassificera hela stadsdelar.78 

Systemets uppbyggnad 

Innan tillämpning av principerna kan ske måste varje samhälle identifiera relevanta 
avgränsningar och dimensionen på inflytande av ändamålen. Avgränsningarna 
inkluderar geografi, kultur, virtuell eller plastbaserad miljö och/eller ekonomi.79 

Princip 1,Förbättra beboeligheten, handlar om att hållbara samhällen är beboliga, olika, 
prisvärda, inkluderande och hälsosamma. De främjar sociala interaktioner och 
ägandeskap, är säkra och omsorgsfulla samt förbättrar människors välmående.80 

Ett levande samhälle attraherar människor genom levande gator, en blandning av 
affärer, företag och kulturella attraktioner, samtidigt som den offentliga sfären är 
säkra och tilltalande.  

Hälsosamma samhällen tillhandahåller möjligheten för boende och besökare att ha 
en aktiv livsstil genom passiva utformningsdetaljer och tillhandahållandet av 
bekvämligheter som uppmuntrar färre transporter med fordon och tillhandahåller 
fler fysiska kommunikationssätt.81 För att se principens kriterier se Bilaga 8. 

Princip 2, Skapa möjligheter för ekonomisk välfärd, handlar om att hållbara samhällen 
blomstrar genom att uppmuntra en möjlig verksamhetsåtgärd, initiativ och 
ekonomisk utveckling som stödjer lokala jobb för människor i regionen. 82 

                                                 
77 GBCA, ”Green Star – Communities Business Case”, hämtat 2013-04-11 
http://www.gbca.org.au/uploads/67/33859/Green_Star_-
_Communities_Business_Case_for_web_download.pdf 
78 GBCA, ”A decade of green building”, 2012, hämtat 2013-04-11 
http://www.gbca.org.au/uploads/170/34474/A_decade_of_green_building_.pdf 
79 GBCA, ”Green Star Communities National Framework”, sida 13, hämtat 2013-04-11 
http://www.gbca.org.au/uploads/152/2712/Green_Star_-_CommunitiesFramework_Final.pdf 
80 GBCA, ”Green Star Communities National Framework”, sida 8, hämtat 2013-04-11 
http://www.gbca.org.au/uploads/152/2712/Green_Star_-_CommunitiesFramework_Final.pdf 
81 GBCA, ”Green Star – Communities Business case”, sida 10-11, hämtat 2013-04-11 
http://www.gbca.org.au/uploads/67/33859/Green_Star_-
_Communities_Business_Case_for_web_download.pdf 
82 GBCA, ”Green Star Communities National Framework”, sida 9, hämtat 2013-04-11 
http://www.gbca.org.au/uploads/152/2712/Green_Star_-_CommunitiesFramework_Final.pdf 



Genomförande 

32 
 

Produktiviteten kan bli influerad av det sätt som städerna och samhällena är 
utformade på, exempelvis närheten från bostad till arbete och 
utbildningsmöjligheter, tillgång till den digitala infrastrukturen och den tid som 
spenderas på pendling.83 För att se principens kriterier se Bilaga 9. 

Princip 3, Främja miljömässiga ansvar, handlar om att hållbara samhällen respekterar 
det som stödjer miljöledningssystem genom att skydda och återställa de naturliga 
miljövärdena inom de biologiska områdena. De är även mindre resurskrävande 
samtidigt som de främjar infrastrukturen, transportmedel och byggnader som 
minskar de ekologiska avtrycken. 84 

Extrema klimatförhållanden kan påverka, fysiskt, ekonomiskt och känslosamt 
välmående i samhället. De extrema förhållandena kan inte kontrolleras av 
samhället, men hur samhällena reagerar och anpassar sig efter dessa förhållanden 
går att kontrollera.85 För att se principens kriterier se Bilaga 10. 

Princip 4, Ta in utmärkt utformning, handlar om att hållbara samhällen är önskvärda, 
tillgängliga och anpassningsbara. Varje samhälle har sin distinkta karaktär och 
identitet, samt utvecklas allt efter tidens gång.86 

Utmärkt utformning resulterar i ett levande och beboligt område som är både 
ekologiskt och ekonomiskt motståndskraftigt. Att få en lyckad utformning från 
början är därför avgörande.87 För att se principens kriterier se Bilaga 11. 

Princip 5, Visa ett visionärt ledarskap och en stark styrning, handlar om att hållbara 
samhällen är karaktäriserade av ledarskap och ett starkt ramverk för styrning som 
är transparent, ansvarsfull och anpassningsbar.88 

För att se principens kriterier se Bilaga 12. 

Förutom de fem principerna belönar Green Star Communities eget 
initiativtagande och som inte ingår i någon av principerna. 

En Green Star-certifierad stadsdel kan uppnå olika nivåer beroende på hur många 
poäng som har samlats in från alla principer. De olika nivåerna är: 1 Star, 2 Star, 3 
Star, 4 Star, 5 Star och 6 Star.89 Se tabell 4 nedan. Det är dock endast de tre högsta 
nivåerna som ger en riktig certifiering.  

                                                 
83 GBCA, ”Green Star – Communities Business case”, sida 12, hämtat 2013-04-11 
http://www.gbca.org.au/uploads/67/33859/Green_Star_-
_Communities_Business_Case_for_web_download.pdf 
84 GBCA, ”Green Star Communities National Framework”, sida 10, hämtat 2013-04-11 
http://www.gbca.org.au/uploads/152/2712/Green_Star_-_CommunitiesFramework_Final.pdf 
85 GBCA, ”Green Star – Communities Business case”, sida 13, hämtat 2013-04-11 
http://www.gbca.org.au/uploads/67/33859/Green_Star_-
_Communities_Business_Case_for_web_download.pdf 
86 GBCA, ”Green Star Communities National Framework”, sida 11, hämtat 2013-04-11 
http://www.gbca.org.au/uploads/152/2712/Green_Star_-_CommunitiesFramework_Final.pdf 
87 87 GBCA, ”Green Star – Communities Business case”, sida 9, hämtat 2013-04-11 
http://www.gbca.org.au/uploads/67/33859/Green_Star_-
_Communities_Business_Case_for_web_download.pdf 
88 GBCA, ”Green Star Communities National Framework”, sida 12, hämtat 2013-04-11 
http://www.gbca.org.au/uploads/152/2712/Green_Star_-_CommunitiesFramework_Final.pdf 
89 GBCA, “Green Star – Communities Rating Tool”, hämtat 2013-04-18 
http://www.gbca.org.au/green-star/green-star-communities/rating-tool/ 
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Tabell 4. Green Star Communities, klassificeringens nivåer 

3.1.1.5 LEED for Neighborhood Development 

Bakgrund 

Leed är en förkortning för leadership in energy environmental design och 
systemet kommer från USA. Leed for neighborhood development förkortas ofta 
Leed-ND och dess grunder är smart tillväxt, stadsplanering och gröna byggnader 
för att förbättra livskvaliteten. Systemets fokus ligger i huvudsak på utvärdering av 
områdens lokalisering och markanvändning, till exempel relationerna mellan 
byggnader och hur offentliga ytor sammanknyter dom.90  

USGBC främjar ekonomisk vitalitet och miljöhälsa genom att arbeta med gröna 
byggnader och stadsdelar. De arbetar för att minska klyftorna mellan olika 
branschsegment och utveckla strategier för att gynna hela branschen. 91 

Det började med ett samarbete mellan U.S. Green Building Council (USGBC), 
Natural Resources Defense Council (NRDC) och Congress for the new urbanism 
(CNU) där olika principer för en hållbar stadsutveckling formades. Leed for 
neighborhood development började utvecklas år 2004 efter en lång period av 
arbeten och insatser från volontärer, experter och de inblandade organisationerna.   

År 2007 lanserades pilotprogram och sedan dess har 240 pilotprojekt deltagit i 
detta. Under året därpå började revideringar göras på klassificeringssystemet med 
hjälp av resultaten från pilotprojekten och övriga intressenter. Sedan släpptes 
2009-versionen av systemet och år 2010 blev registrering och certifiering 
tillgängligt för utvecklare. I juni 2013 uppdateras Leed-ND från version 2009 till 
version 4. 92 

Systemets uppbyggnad 

Det finns inga gränser för hur stora områden systemet kan användas för. Leed-
ND innefattar de sociala, ekonomiska samt ekologiska perspektiven och det finns 
tre huvudkategorier som bas där projektområdena analyseras i olika stora 
omfattningar: 

                                                 
90 USGBC, neighborhood development, hämtat 2013-04-18 
http://www.usgbc.org/leed/rating-systems/neighborhoods  
91 USGBC m.fl., ”LEED 2009 for Neighborhood development rating system”, 2009. 
92LEED for neighborhood development presentation, 2013, hämtat 2013-04-19 
 http://www.usgbc.org/resources/leed-neighborhood-development  
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 Hållbar lokalisering och sammankoppling: Området som helhet 
utreds. Fokus ligger på var området är beläget och att bevara platser där det 
finns jordbruksmark, vårmarker, djurliv eller andra historiska platser och 
byggnader. Projekt uppmuntras till att etablera sig i befintliga områden nära 
tjänster och transitering samt att överväga transportmedelsalternativen.  

 Områdets karaktärsdrag och utformning: Området analyseras i mindre 
bitar. Fokus ligger på hur området är beläget, till exempel anslutningar till 
andra områden, natur och hur människor är kopplade till varandra och 
platsen. Syftet är också att främja friska och promenadvänliga samhällen.  
Kompakta och sammankopplade områden ger närhet till varor och tjänster 
och olika hustyper ger variation. Kategorien uppmuntrar samhället till att 
deltaga för att bygga upp ett gemensamt område med gröna ytor, torg och 
så vidare. 

 Grön infrastruktur och gröna byggnader: Området utreds på detaljnivå. 
Fokus ligger på hur infrastrukturens och byggnaders miljöpåverkan kan 
minskas både under konstruktion och under drift genom till exempel 
effektiv materialanvändning och återvinning. Den främjar även effektivare 
energi-och vattenanvändning. 93  

Varje huvudkategori har specifika förutsättningar, obligatoriska kriterier som visas 
i Bilaga 14. Det finns även två extrakategorier vilka är innovation och 
utformningsprocess som belönar de som tar steget längre än vad som krävs, samt 
regional prioritering. Dessa är inga krav men kan ge bonuspoäng.  

Kategorierna har förutom de obligatoriska kriterierna andra kriterier som ger 
poäng för prestation. Det är utifrån dessa poäng som det slutgiltiga betyget 
grundar sig på. Obligatoriska kriterier ger inga poäng.  

Kategorierna och dess kriterier med poäng redovisas i bilaga 13.  

Poängsystem 

De betygsnivåer som finns är certifierad, silver, guld och platina. Totalt kan 110 
poäng utdelas varav 100 poäng för huvudkategorierna och 10 bonuspoäng för de 
extrakategorierna. Betygsskalan visas i Tabell 5.  

Betygsskala    

Betyg  Poäng 

Certifierad  40‐49 

Silver  50‐59 

Guld  60‐79 

Platina  80 ≥ 

Tabell 5. Betygsskala för Leed-ND. 

 

                                                 
93 LEED-ND, Historic preservation, hämtat 2013-04-13 
http://www.usgbc.org/sites/default/files/ND_Historic_Guidance.pdf  
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3.2 Jämförande analys av systemen 
Alla kriterier i klassificeringssystemen har jämförts mot varandra och analyserats 
huruvida de överensstämmer. Exceltabeller var till stor hjälp då kriterierna 
jämfördes. Metoden var att jämföra varje enskilt system mot de andras kriterier 
genom att börja med det minst komplexa systemet One Planet Communities. 
Detta gjordes för att jämföra varje kriterium som vart enskilt system tar upp. Efter 
detta analyserades sammanställningarna och vilka kriterier som kan tolkas på 
samma sätt. Jämförelsen har skett till stor del från bilagorna med alla kriterier. 

 Jämförelsen  

I grund och botten har alla systemen byggt upp kriterierna kring de tre 
perspektiven. Leed for Neighborhood Development och Breeam Communities 
har flest antal kriterier medan One Planet Communities har minst antal kriterier, 
eller principer, som dock är väldigt breda och omfattande. Casbee for Cities är det 
system som har minst gemensamma kriterier då de flesta handlar om ”i 
förhållande till…” vilket ingen av de andra systemen tar upp.  

Eftersom systemen kommer från olika länder och världsdelar så kan de ha 
prioriterat kriterier som främst behövs i deras ursprungsland som kan vara svårt 
att översätta till svenska förhållanden beroende på lagar och landets uppbyggnad 
med mera. Somliga kriterier är globala medan andra bara påverkar på 
stadsdelsnivå. Detta diskuteras mer i diskussionskapitlet 5.1.  

3.2.1.1 Processen 

Jämförelseprocessen började med att One Planet Communities jämfördes med de 
andra fyra systemen då detta har minst antal kriterier. Eftersom det bara bygger på 
tio principer inom väldigt breda områden så kan en stor mängd kriterier passa in 
från de andra systemen. I andra jämförelsen jämfördes Green Star med Casbee for 
Cities, Breeam Communities och Leed for Neighborhood Development. Där var 
det betydligt mindre kriterier som passade in från de andra systemen då kriterierna 
var mer specificerade och ibland var det svårt att få en uppfattning om vad själva 
kriteriet handlade om. Detta kan bero på att det fortfarande är ett pilotprogram 
och inte är färdigt ännu. I tredje jämförelsen jämfördes Casbee med Leed och 
Breeam. Dock passade ingen av kriterierna in på Casbee. 

 De återkommande kriterierna i systemen 

Under varje perspektiv finns en rubrik/kriterium där en punktlista finns över vilka 
system som har något liknande kriterium. Nedanför listan beskrivs 
sammanfattande vad kriteriet handlar om. De kriterier som redovisas är endast de 
som återkom i minst tre av systemen. 

3.2.2.1 Ekologiskt perspektiv 

Koldioxidutsläpp 
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Tabell 6. Jämförelse av punkter som berör koldioxidutsläpp. 

Minska koldioxidutsläpp från transporter, från industrier och uppmuntra till 
nya/alternativa lösningar och färdmedel.  

Översvämning 

  
Tabell 7. Jämförelse av punkter som berör översvämning. 

Vattenförbrukning 

  
Tabell 8. Jämförelse av punkter som berör vattenförbrukning. 

Effektiv vattenanvändning och mål för totala vattenanvändningen. 
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Livsmedel 

 
Tabell 9. Jämförelse av punkter som berör livsmedel. 

Närproducerat, säsongsbetonat, ekologiskt och färskt livsmedel.  

Vattenförorening 

Tabell 10. Jämförelse av punkter som berör vattenförorening. 

Minska föroreningar i dagvatten, avloppsvatten och vattenområden. Bedömning 
av översvämningsrisker och beredskap för skydd och egendom. 

Avfallshantering 

 
Tabell 11. Jämförelse av punkter som berör avfallshantering. 

Minimera mängden avfall som går till deponering, från både hushållssektorn 
och byggsektorn. Återvinningsandelen av avfallet skall vara så stort som 
möjligt.  
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Djur och natur 

 
Tabell 12. Jämförelse av punkter som berör djur och natur. 

Vikt att bevara naturområden och främja biologisk mångfald samt att värna för 
våtmarker och vattendrag. Skydda utrotningshotade arter. Kvaliteten och 
kvantiteten skall vara god.  

Materialval 

 
Tabell 13. Jämförelse av punkter som berör materialval. 

Materialen som används vid alla typer av nybyggnationer skall vara av material 
som är utan negativ påverkan på miljön. Materialen skall vara hållbara för att 
inte renovering skall krävas allt för snart då det påverkar miljön negativt.  
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Exploaterad mark 

 
Tabell 14. Jämförelse av punkter som berör exploaterad mark. 

Använda och bygga på områden som redan är bebyggda och exploaterade för att 
spara på obebyggd mark och naturresurser. Sanering där så krävs.  

3.2.2.2 Socialt perspektiv 

Fysisk aktivitet 

 
Tabell 15. Jämförelse av punkter som berör fysisk aktivitet. 

Fysisk aktivitet skall uppmuntras genom tilltalande gång- och cykelvägar samt 
att samhällsplaneringen skall ske så att korta avstånd skapas för att uppmuntra 
gång och cykling.  

Ljusföroreningar 

 
Tabell 16. Jämförelse av punkter som berör ljusföroreningar. 

Minska ljusföreningarna för mindre påverkan på djurliv och människor samt 
tillgång till bättre natthimmel. 
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Tillgänglighet 

 
Tabell 17. Jämförelse av punkter som berör tillgänglighet. 

Tillgängligheten vad gäller avstånd mellan olika faciliteter samt bostäder och 
grönområden skall vara god. Oavsett ålder, funktionsnedsättningar eller etnisk 
tillhörighet skall området vara funktionellt.  

Hälsa och välmående 

 
Tabell 18. Jämförelse av punkter som berör hälsa och välmående. 

Främja daglig fysisk aktivitet så som promenader och cykling, för god hälsa, 
välmående, minskad fetma, hjärtsjukdomar och högt blodtryck. 
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Kultur och kulturarv 

 
Tabell 19. Jämförelse av punkter som berör kultur och kulturarv. 

Bevara kulturer och kulturarv så som byggnader, runstenar, historiska platser och 
landmärken. 

Transporter 

 
Tabell 20. Jämförelse av punkter som berör transporter. 

Ett väl fungerande gång- och cykelnätverk uppmuntrar till användning av dessa 
och skapar sociala umgängen. Talrika och välutbyggda publika transporter främjar 
samåkandet.  
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Grönområden 

 Tabell 21. Jämförelse av punkter som grönområden. 

Välskötta och välplanerade grönområden integrerade i stadsmiljöerna som till 
exempel parker främjar för socialt umgänge. 

Samhällsengagemang 

 
Tabell 22. Jämförelse av punkter som berör samhällsengagemang.  

Engagera sig i samhället och främja utvecklingen inom området. 

3.2.2.3 Ekonomiskt perspektiv 

Lokal ekonomi 

 
Tabell 23. Jämförelse av punkter som berör lokal ekonomi. 

Främja den lokala ekonomin genom lokal anställning och lokal produktion. 
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Sysselsättning 

 
Tabell 24. Jämförelse av punkter som berör sysselsättning.  

Lokal och regional nettoökning för anställning inom olika arbetsområden. 

 

3.3 Skissarbete  
Kriterierna har tagits fram genom ett skissarbete med hjälp från frågeställning två, 
Sveriges mål och riktlinjer samt den teoretiska bakgrunden.  

 Hur ska uppbyggnaden av kriterierna se ut? 

Ett system kan inte ändra personers livsstil, dock kan det skapa goda 
förutsättningar för att ha möjligheten att ändra en livsstil genom hållbar 
stadsplanering och stadsuppbyggnad. Det är vad detta kapitel handlar om 
nämligen att ha relevanta kriterier som hjälper till att förbättra planering och att ha 
ett helhetstänk från början. 

Sverige har egna normer, miljöer och ett eget klimat. Därför kan inte ett utländskt 
klassificeringssystem lätt tillämpas i Sverige.94 Däremot finns det globala mål som 
tidigare har nämnts och dessa mål sätts för att uppnå en bättre värld att leva i. Alla 
länder har olika klimat och olika stora miljöproblem vilket betyder att alla måste 
ha nationella mål för att åtgärda just dessa och ta tag i problemen på nationell 
nivå. Att ha samma mål för alla länder går inte. Till exempel miljömål för fjällmiljö 
är något som många länder inte behöver då de inte har några fjäll, som Danmark.   

Sveriges miljömål finns för att hjälpa till att förbättra miljön i Sverige samt att 
hjälpa till att nå de globala målen. Målen nås lättast genom att delas upp i mindre 
delmål och fokusera på mindre områden än hela landet. Stadsdelar är därför ett 
lämpligt omfång. 

Eftersom Sverige har satt miljömål så borde ett svenskt klassificeringssystem ha 
faktorer som kan hjälpa till att uppfylla dessa mål. Det finns även mål inom social 
och ekonomisk hållbarhet. Statens folkhälsoinstitut har det övergripande målet 
långsiktig hållbar livsmiljö: socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Institutet menar 
att det krävs ett helhetstänkande för att nå en balans kring aspekterna som det 
också beskrivs i avsnittet teoretisk bakgrund.  

                                                 
94 Styrgruppen HCS, ”Hållbarhetscertifiering av stadsdelar”, hämtat 2013-05-16 
http://media.hallplatsen.nu/2012/08/2011-12-02-HCS_slutrapport_slutversion_underskriven.pdf  
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Det krävs dock ett omfattande samspel mellan alla aktörer och intressenter. 95 Det 
finns experter inom vardera aspekt. Ekonomer, ekologer och sociologer som kan 
sitt område och talar sitt språk. Det måste finnas en dialog mellan dessa och 
samhället som alla förstår.96 Genom ett klassificeringssystem kan dialogen 
underlättas och helhetsbilden blir klarare för alla. Dessutom kan ett 
klassificeringssystem ge fördelar för aktörer på marknaden då detta även leder till 
en kunskapsuppbyggnad och mer medvetna val.97  

Ett svenskt klassificeringssystem för stadsdelar kan alltså vara ett styrmedel som 
baseras på att nå de nationella målen. Många andra faktorer och kriterier bör dock 
också få fokus i klassificeringssystemet. I den andra frågeställningen utreddes vilka 
kriterier som återkom i systemen. Från detta kan det dras paralleller vilka kriterier 
som majoriteten anser sig vara viktiga.  

 Kriterier som passar ett svenskt klassificeringssystem 

De kriterier som tagits fram för att passa ett svenskt klassificeringssystem för 
stadsdelar är de som beskrivs i följande kapitel. Kriterierna ställs upp under 
följande huvudkategorier: ekologi, socialt och ekonomi. De kriterier som tas upp i 
frågeställning två anses vara viktiga då de återkom i majoriteten av systemen och 
därför bör de även vara med i ett svenskt system, dock saknades några kriterier 
som har kompletterats. Kriterierna kan kopplas till Sveriges nationella mål som 
redovisas i tabellerna i slutet av kapitlet.  

3.3.2.1 Ekologi 

Energi 

Koldioxidutsläpp är ett av de största klimatproblemen och det finns mål inom FN, 
EU och Sverige som säger att koldioxidutsläppen ska minskas. Därför anses detta 
som en relevant faktor. Sveriges miljömål Begränsad klimatpåverkan är också ett 
globalt mål från FN:s ramkonvention. 98 Sverige har åtagit sig att till 2020 ska 
andelen förnyelsebar energi ha ökat till 49 procent. Detta motsvarar 50 procent av 
den totala energianvändningen. 2020 ska energiintensiteten dessutom minska med 
20 procent, jämfört med 2008.99 

För att minska energianvändningen och öka användning av förnyelsebar energi 
kan följande åtgärder vidtas: 

 Minska behovet av resande genom att bygga mer kompakt och ha närhet 
till service och tjänster.  

 Utbyggnaden av cykel- och gångvägar skall främjas. 

                                                 
95 Folkhälsoinstitutet, ”Hållbar utveckling”, hämtat 2013-04-25  
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Andra-uppdrag/Livsmiljo/Hallbar-utveckling/  
96 Bokalders, V. och Block, M. ”Byggekologi”, Svensk byggtjänst, 2009. 
97 SGBC m.fl, ”Hållbarhetscertifiering av stadsdelar”, 2011. 
98 Miljömål, ”Begränsad klimatpåverkan”, hämtat 2013-04-26 
http://www.miljomal.nu/sv/Miljomalen/1-Begransad-klimatpaverkan/ 
99 Regeringen, ”Europa 2020”, hämtad 2013-04-28 
http://www.regeringen.se/sb/d/2504 
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 Hushålla energi som kommer från icke-förnyelsebara källor. 

 Solceller integreras i den planerade stadsdelen på tak eller på fasader för att 
försörja hela eller delar av stadsdelen med el. 

 Solfångare integreras i den planerade stadsdelen på tak eller på fasader för 
att försörja hela eller delar av stadsdelen med varmvatten. 

 Skapa förutsättningar så att stadsdelens organiska avfall kan användas som 
bränsle till exempel bussar. 

 Installation av fjärrvärme uppmuntras. 

Översvämning 

Under de senaste 150 åren har naturliga avrinningsmöjligheter för vatten sakta 
försvunnit. Detta på grund av jordbrukets utbredning och utdikning som 
därigenom skett. När vårfloden kommer som ett resultat av att is och snö smälter 
på våren, så räcker inte åarnas och flodernas bredder till för 
smältvattenmängderna och resultatet blir översvämningar. Skadestorleken är stor 
och därmed även de ekonomiska följderna.100 På grund av koldioxidutsläppen har 
översvämningarna ökat.  

För att minska riskerna för att översvämning sker kan man:  

 Kontrollera på översvämningskartor om det är lämpligt att bebygga 
marken.101 

 Vallar och murar byggs utefter platser där risk för översvämning finns.  
 Anlägga sedumtak och gröna ytor för att fördröja dagvatten. 

Vattenförorening 

Påverkan på yt- och grundvattnet i Sverige är oftast lokal och drabbar mest 
enskilda grundvattenmagasin. De vanligaste föroreningarna är bekämpningsmedel, 
nitrat, metaller och lösningsmedel. Detta på grund av äldre industriområden och 
luftföroreningar.102 Nedfall av svavel och kväve orsakar försurning av sjöar, vilket 
påverkar känsliga djur och växter.103 

För att motverka föroreningar i yt- och grundvattnet finns det åtgärder som kan 
göras: 

 Vattenskyddsområden ska införas vid alla allmänna grundvattentäkter för 
att motverka föroreningar från stationära verksamheter.104 

                                                 
100 KTH, Nyheter, ”Risken för översvämningar i Sverige har ökat.”, hämtat 2013-04-27 
http://www.kth.se/aktuellt/nyheter/risken-for-oversvamningar-i-sverige-har-okat-1.376172 
101 Krisinformation, Samhällets beredskap för översvämning, hämtat 2013-04-28 
http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____11212.aspx 
102 Miljömål, ”Grundvatten av god kvalitet, uppföljning”, hämtat 2013-04-26 
http://www.miljomal.nu/sv/Miljomalen/9-Grundvatten-av-god-kvalitet/Nar-vi-miljokvalitetsmalet/ 
103 Miljömål, ”Försurade sjöar”, hämtat 2013-04-26 
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=54&pl=1 
104 Miljömål, ”Vattenskyddsområden”, hämtat 2012-04-26 
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=138&pl=1 
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 Sanering av förorenade marker förbättrar yt- och grundvattenkvalitén. 
Saneringsarbeten pågår i ökad omfattning, men takten måste öka 
ytterligare.105 

 Försurade sjöar får en förbättrad vattenkvalitet genom kalkning av 
sjöarna.106 

 Installera ett dagvattensystem som kan fördröja vattnet i första hand och 
sedan samla upp och rena det. 

 Minimera avloppsvattenmängden, rena och ta hand om giftiga ämnen 
separat och utforma verksamheter efter de råd som Naturvårdsverket 
utfärdat. 107 

Natur 

Sverige har, i enlighet med FNs konvention för biologisk mångfald, åtagit sig att 
bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt. Naturvårdsverket 
har ett åtgärdsprogram för att bevara Sveriges mest hotade arter och Nils 
(Nationell Inventering av Landskapet i Sverige) arbetar med den biologiska 
mångfalden på landskapsnivå.108 

För att förbättra den biologiska mångfalden finns det åtgärder som kan göras: 

 Den tätortsnära naturen måste ökas och stärkas. Detta stärker både den 
biologiska mångfalden, luftkvaliteten samt människor hälsa och välmående. 
Bevara naturliga naturområden, samt införa nya naturområden inom och i 
närheten av stadsdelarna för att den biologiska mångfalden ska bevaras och 
stärkas. 

 Införa naturreservat av mindre och/eller större storlek inom och/eller i 
närheten av stadsdelen.109 

Gröna ytor 

För att förbättra luftkvalitén och den biologiska mångfalden inom ett område 
behövs så många gröna områden som möjligt. Detta kan utföras genom: 

 Gröna alléer längst gator och bilvägar. 

 Sedumtak som både tillför syre, tar upp vatten samt ger ett rikare insekts- 
och fågelliv. 

                                                 
105 Miljömål, ”Grundvatten av god kvalitet, uppföljning”, hämtat 2013-04-26 
http://www.miljomal.nu/sv/Miljomalen/9-Grundvatten-av-god-kvalitet/Nar-vi-miljokvalitetsmalet/ 
106 Miljömål, ”Försurade sjöar”, hämtat 2013-04-26 
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=54&pl=1 
107 Stockholm Vatten AB m.fl, ”Utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet, råd och regler 
maj 2000”, 2000. 
108 Miljömål, ”Ett rikt växt- och djurliv” hämtat 2013-04-26 
http://www.miljomal.nu/sv/Miljomalen/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/ 
109 Miljömål, ”Ett rikt växt- och djurliv, uppföljning” hämtat 2013-04-26 
www.miljomal.se/sv/Miljomalen/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/Nar-vi-miljokvalitetsmalet/ 
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 Gröna ytor i form av gräs och rabatter på alla ytor som inte används till 
gång-, cykel- eller bilväg, istället för att asfaltera eller stenläggning. 

 Integrera parkmiljöer av både mindre och större skalor inom stadsdelarna, 
både för att tillföra syre, främja den biologiska mångfalden samt 
människors hälsa och välmående. 

Livsmedel 

Människor blir allt mer misstänksamma mot tillsatser och livsmedel som är 
framställda i industrier. Efterfrågan på naturliga och närproducerade livsmedel har 
istället ökat allt mer. ”Lokalproducerat” och ”närproducerat” har även blivit 
vanligare som märkning på varor.110 Det är viktigt att skapa förutsättningar för 
människor att välja hållbara livsmedel. 

Uppmuntring av närproducerade livsmedel görs genom: 

 Integrera odlingslotter i stadsdelen eller i närområdet. 

 Integrera marknadsplatser och torg för att uppmuntra till marknader där 
närodlade livsmedel kan säljas. 

Avfallshantering 

Av allt avfall i Sverige är det 96 procent som återvinns. Men den totala mängden 
avfall är för stor. Jordens resurser slösas och miljön skadas allvarligt av den 
slutgiltiga deponering som sker.111 EU har skapat ett ramdirektiv kallat 
Avfallshierarkin eller Avfallstrappan som visar på hur avfall skall hanteras, se Figur 5. 

Mängden material som blir till avfall måste minska och en större del av avfallet 
måste återvinnas och återanvändas. Förbättringar kan ske genom: 

 Ett rikt utbud av avfallsstationer med återvinningskärl för alla material som 
återvinns.  

 En tillfredsställande utformning av återvinningsstationerna för att 
uppmuntra till användning av dem. 

 
Figur 5. EU:s ramdirektivs avfallstrappa.112 

                                                 
110 Livsmedelsverket, ”Årsredovisning 2010”, februari 2010 
111 Minska avfallet, ”Avfallsminimering i Sverige”, hämtat 2013-04-27 
http://minskaavfallet.se/om-avfall/avfallsminimering-i-sverige/ 
112 EU:s avfallshierarki, hämtat 2013-05-28 
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Materialval 

Miljöskadliga material i byggnader och konstruktioner kan ha långsiktigt skadliga 
effekter på sin omgivning. En del material kan vara skadliga då de avger 
emissioner under hela sin livslängd113 medan en del material bara är skadliga då de 
brukas, som till exempel asbest.114 Detta skall styras där möjligt.  

Detta undviks genom olika tillvägagångssätt:  

 Använd endast miljövänliga material. 

 Använd i så lång utsträckning som möjligt återvunnet/återanvänd material. 

 Använd material som senare kan återvinnas/återanvändas.  

 

Exploaterad mark 

Områden med gamla nedlagda industrier upptar mark som skulle kunna användas 
till att bygga ut till exempel bostadsområden. Att återanvända sådan mark minskar 
behovet av att exploatera tidigare obebyggda naturområden. Gammal industrimark 
kan vara kontaminerad och kan utgöra enorma miljöförstöringar om de bara 
lämnas.  

Detta kan avhjälpas genom olika tillvägagångsätt:  

 Använd tidigare exploaterad mark i första hand före obebyggda 
naturområden. 

 Sanera alla markområden runt gamla industrier så markerna kan 
återanvändas. 

 Återvinn/återanvänd så mycket material som möjligt från gamla 
byggnader.  

 Undvik utspridd bebyggelse då långa avstånd skapas. 

 

3.3.2.2 Socialt 

Det sociala perspektivet ska leda till ökat välmående och bra hälsa. 

Tillgänglighet 

En femtedel av alla som bor i Sverige har en form av funktionsnedsättning. Dessa 
funktionsnedsättningar kan röra sig om psykiska besvär, rörelsehinder, nedsatt syn 
eller hörsel eller läs- och skrivsvårigheter. 

För att förbättra tillgängligheten finns det åtgärder som kan göras: 

                                                                                                                                            
http://www.avfallsverige.se/typo3temp/pics/fa22188acb.jpg  
113 Sjuka hus, Byggmaterial, hämtad den 2013-04-28 
http://www.sjukahus.n.nu/byggmaterial 
114 Asbest, Om asbest, hämtat 2013-04-28 
http://asbest.se/om-asbest 
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 Funktionsnedsättingsperspektivet ska finnas med från början av 
planeringsarbetet av en stadsdel. 

 Hinder som har identifierats i existerande stadsdelar ska undanröjas och 
inte existera i nya stadsdelar. 115  

 Naturområden, kommunaltrafiken, butiker/affärer och bostäder ska finnas 
tillgängliga för alla, oavsett ålder, funktionsnedsättning eller etnicitet. 

Ljusföroreningar 

I Sverige används utomhusbelysning i väldigt stor utsträckning. Till stor del beror 
detta på att Sverige ligger på norra delen av jordklotet vilket resulterar i många 
mörka dagar. Då det är mörkt bidrar ljuset till att öka människors trygghetskänsla, 
orientering och säkerhet, men det finns nackdelar. Ljusföroreningar blir en allt för 
stor del av ljuset från den traditionella belysningen. Dessa föroreningar är inte bara 
energislösande utan påverkar både djurs och människors dygnsrytmer vilket leder 
till stress och djurs oförmåga att jaga normalt.116 

Detta kan undvikas genom att: 

 Ljuskällor utformas med skärmar som minimerar ljusföroreningar. 

 Ljuskällor placeras med omsorg där de verkligen behövs117 

Fysisk aktivitet 

Att utöva fysisk aktivitet regelbundet främjar både hälsa och välbefinnande. Fysisk 
aktivitet förebygger även sjukdomar.118 

För att uppmuntra och främja fysisk aktivitet finns det åtgärder som kan göras: 

 Tillhandahålla träningsanläggningar inom eller i närheten av området. 

 Tillhandahålla attraktiva träningsmöjligheter utomhus för alla åldrar, så som 
löpspår, utomhusgym och lekplatser. 

 Området ska ha bra kommunikationsmöjligheter så att det är enkelt och 
säkert att färdas till och från träningsanläggningar som ligger utanför 
området. 

 Planera stråk/gångvägar i naturområden. 

  

                                                 
115 Boverket, ”Tillgänglighet i den fysiska planeringen”, hämtat 2013-04-27 
http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Tillganglighet-i-den-fysiska-planeringen/ 
116 Nationalencyklopedin, ljusföroreningar kan påverka mångfalden, publicerat 2010-09-08 
117 Ljusstyrkan, ”Vad är ljusföroreningar?”, hämtat 2013-04-27 
http://www.ljusstyrkan.se/fakta/index.asp 
118 Statens folkhälsoinstitut, ”Fysisk aktivitet”, hämtat 2013-04-28 
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/9-Fysisk-aktivitet/ 
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Samhällsengagemang 

Det är viktigt att människor engagerar sig i samhället för att uppnå en trivsam 
miljö och gemenskap. Dock kan det vara en svår uppgift att sätta upp några regler 
för hur samhällsengagemang ska styras. Känslan av att kunna ha ett inflytande och 
att kunna påverka utvecklingen av samhället är viktigt annars kan maktlöshet och 
utanförskap uppstå.119 

Det kan skapas förutsättningar och möjligheter för att engagera sig genom att: 

 Ge information om vikten av att bygga upp ett gemensamt samhälle och 
hur man går tillväga. Tillsammans kan man skapa en bättre 
samhällsutveckling om alla engagerar sig och kan vara med och bestämma. 

 Ha lämpliga och tillgängliga mötesplatser och lokaler för 
samhällsevenemang. 

 Uppmuntring till engagemang av något slag bland alla kön, åldrar och 
etniska tillhörigheter exempelvis föreningar och andra frivilliga aktiviteter 
såsom loppmarknader, utställningar och mässor. 

 Tillhandahålla tydlig och bra information om vad som händer i samhället. 

Trafik  

För att få människor att välja kollektivtrafik före att ta sin egen bil krävs ett väl 
utbyggt och välplanerat busstrafiknätverk samt ett rikt utbud av busshållplatser. 
Minskar biltrafiken förbättras luftkvalitén såväl som säkerheten. Det är också 
viktigt att ha ett välutvecklat gång- och cykelnät för att minska biltrafiken samt att 
värna människans fysiska och mentala hälsa. Cykelbanorna ska kunna uppnås 
biltrafiken. 

Detta kan erhållas genom olika tillvägagångssätt: 

 Projektera för ett välutbyggt busstrafiknätverk med många olika busslinjer. 

 Ha så många busshållplatser som är möjligt. 

 Busshållplatserna skall ha busskurer som fungerar som väderskydd och är 
utrustade med sittplatser och soptunna.  

 Busskurerna/hållplatserna skall vara tillgängliga för alla oavsett ålder eller 
funktionsnedsättning. 

 Gångvägar till busshållplatserna skall vara attraktiva och säkra för att 
uppmuntra till användning.  

 Projektera för ett välutbyggt och logiskt gång- och cykelnätverk. 

 

 

 

                                                 
119 Statens folkhälsoinstitut, “Delaktighet ochinflytande i samhället”, 2010.  
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Blandad bebyggelse 

I städer kan problem med segregation uppstå om de olika stadsdelarna inriktar sig 
på en viss typ av upplåtelseform. När vissa stadsdelar består av dyrare 
bostadsrätter och ett närliggande utgörs av billiga hyresrätter uppstår lätt 
segregation.  

För att motverka att segregation uppstår krävs bra stadsplanering: 

 Stadsdelen skall bestå av olika upplåtelseformer. 

 Lägenheterna ska finnas i olika storlekar både ur kvadratmeter- och 
rumssynpunkt. 

 Husen skall byggas i olika höjder för att skapa en trivsammare känsla. 

 Småhus ska integreras i stadsmiljön där det går för att skapa variation.  

Buller 

Den miljöstörning som berör flest människor i Sverige är buller. Fler transporter 
och ökad urbanisering är de största anledningarna till bullret.120 Forskning har 
visat att denna störning påverkar människors hälsa negativt. På regeringens 
begäran överlämnade Boverket 2009 vilka riktvärden som ska följas under 
planläggning av ny bebyggelse för flygbuller.121 

För att minska buller finns det åtgärder som kan göras: 

 Minskning av buller, och vibrationer från buller, ska ske i nya stadsdelar.122  

 Bullerstörning ska minskas genom layouten av vägar, orientering av 
byggnader och skyddszoner. 

 Upprätta bullerplank vid vägar som är högtrafikerade. 

 Använda bra ljudisolering för tillgång till tyst miljö 

Trygghet 

Detta är ett mycket brett begrepp eftersom trygghet ingår i så många andra 
faktorer. Det ska vara tryggt att gå på gatorna och i parker, både ur 
våldsperspektiv och säkerhet i trafiken. Det ska även vara tryggt vid en 
avfallshantering så att alla kan hantera sitt avfall och inte låta bli att källsortera på 
grund av otryggheten. Trygghet i bostadsområdet är viktigt också för att trivas och 
det skapas bland annat om området underhålls och är välskött för då signalerar det 
att det finns människor som bryr sig om området. Om det finns klotter och sådant 
så kan någon lättare tänka att det inte skadar med lite klotter till. 

För att skapa trygghet krävs det att: 

                                                 
120 Eriksson, C, Nilsson, E, Pershagen, G. “Environmental noise and health”, 2013. 
121 Boverket, ”Buller i planeringen”, hämtat 2013-04-27 
http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Buller/ 
122 Sveriges kommuner och landsting, ”Ökad samsyn i bullerfrågan”, hämtat 2013-04-27 
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/miljo/projekt-for-okad-samsyn-i-
bullerfragan_1 
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 Placera offentliga funktioner på platser som inte är avskilda så som 
toaletter, avfallssorteringar, gröna ytor med mera.  

 Utforma en hållbar struktur och lättorientering på bostadsområden, 
offentliga ytor och gator. 

 Blanda vägar och bebyggelse. 
 Platser ger kontakt med omgivningen.123 

Hälsa och välmående 

Främja daglig fysisk aktivitet så som promenader och cykling, för att främja 
god hälsa och minska sjukdomar. Statens folkhälsoinstitut har som mål att 
skapa förutsättningar för att alla i Sverige ska ha så god hälsa som möjligt.124  

För att uppnå detta måste området planeras med åtanke på: 

 Inom eller i närheten av området ska det finnas en vårdanläggning, som 
t.ex. vårdcentral och tandläkare. 

 Säkra och attraktiva gång- och cykelvägar. 

 Attraktiva parkmiljöer.  

 Träningsanläggningar inom eller i närheten av området. 

 Attraktiva träningsmöjligheter utomhus för alla åldrar, så som löpspår, 
utomhusgym och lekplatser. 

Kultur och kulturarv 

Bevara kulturer och kulturarv så som byggnader, runstenar, historiska platser och 
landmärken. Detta är mycket viktigt för att skapa trivsamma miljöer som håller till 
nästkommande generationer. Bevarandet av kultur och kulturarv ska ske i enlighet 
med lagen om kulturminnen med mera. (1988:950).  

3.3.2.3 Ekonomi 

Lokal ekonomi 

Om det inte finns arbetsplatser i form av olika näringsutbud inom stadsdelen 
måste de boende resa långväga för att arbeta. Detta skapar inget värde för 
stadsdelen och trivseln kan vara låg om det är ett dåligt utbud av 
näringsverksamheter så som mataffärer, butiker, restauranger och andra 
nöjesverksamheter.  

För att främja lokal ekonomi i stadsdelen bör planeringar göras i form av: 

 Utbud av ett antal konkurrerande matbutiker, butiker samt caféer, 
restauranger och barer.  

 Närhet till service och handel. 

                                                 
123 Boverket, ”Plats för trygghet”, Elanders, 2010. 
124 Statens folkhälsoinstitut, övergripande mål för folkhälsa.  
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/ 
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 Ovanstående punkter ska integreras med bostäder. 

Underhåll 

Underhåll och förvaltning är en del som inte får glömmas bort. Om nya 
bostadsområden eller gröna områden byggs men inte underhålls kommer bland 
annat trivseln att sjunka och brottsligheten öka. Nedskräpning eller klotter kan 
vara en bieffekt. För att bibehålla trivsel och ett hållbart samhälle ska det finnas: 

 Underhållsplanering i stadsdelen och en standard för hur det ska se ut.  

 Underhållsarbete som bör ske med bestämda tidsintervaller. 

 En budget som visar ett faktiskt belopp avsett endast för underhåll. 

Sysselsättning 

Sveriges nationella mål är att till år 2020 ska sysselsättningen bland kvinnor och 
män mellan 20 till 64-års ålder vara väl över 80 procent. Höjningen ska främst ske 
bland unga och utrikesfödda, samt andra grupper som har en svag förankring på 
arbetsmarknaden.125 

För att förbättra sysselsättningen finns det åtgärder som kan göras: 

 Det ska finnas ett brett utbud av näringsliv och verksamheter inom 
området som tillför nya arbetstillfällen. 

 Området ska ha bra kommunikationsmöjligheter så att det är enkelt att 
färdas till och från arbeten som ligger utanför området. 

 Anställning av lokal arbetskraft under byggnationen av stadsdelen, så länge 
det inte krockar med LoU. 

Utbildning 

Sveriges nationella mål till år 2020 är att minst 90 procent av alla 18 till 24-åringar 
ska ha avslutat gymnasiestudier och studera. 40-45 procent av alla 30 till 34-åringar 
ska dessutom minst ha en tvåårig eftergymnasial utbildning.126 

För att förbättra utbildningsnivån finns det åtgärder som kan göras: 

 Det ska finnas ett brett utbud av förskolor och skolor med årskurs 1-9, 
inom eller i närheten av stadsdelen.  

 Området ska ha bra kommunikationsmöjligheter så att det är enkelt att 
färdas till och från skolor med årskurs 1-9, gymnasium och högre 
utbildningar.  

 

  

                                                 
125 Regeringen, ”Europa 2020”, hämtad 2013-04-26 
http://www.regeringen.se/sb/d/2504 
126 Regeringen, ”Europa 2020”, hämtad 2013-04-26 
http://www.regeringen.se/sb/d/2504 
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3.3.2.4 Kriterier baserade på Sveriges mål 

Nedan finns tabeller som visar vilka mål som kriterierna bland annat baserats på.  

 
Tabell 25. Valda kriterier utifrån målen, sociala perspektivet. 

 
Tabell 26. Valda kriterier utifrån målen, ekonomiska perspektivet. 

 
Tabell 27. Valda kriterier utifrån målen, ekologiska perspektivet. 

 Jämförelse av kriterierna med Varis Bokalders cirkel 

Varis Bokalders är en av få i Sverige som skapat faktorer för en hållbar kommun. 
Hans cirkel visas i Figur 6.  Bokalders har också delat in cirkeln i de tre olika 
perspektiven. Sedan har varje perspektiv i sin tur två olika indelningar och varje 
indelning har tre olika rubriker med fyra underliggande faktorer. Alltså har varje 
perspektiv sex faktorer där vardera faktor har ytterligare fyra underfaktorer. 
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Figur 6. Den hållbara kommunen av Varis Bokalders.127 

Cirkelns faktorer går att sätta i förhållande till de kriterier som tagits fram till 
klassificeringssystemet för svenska stadsdelar. Bokalders har använt sig av samma 
perspektiv men har dock delat in alla faktorer i fler nivåer.  Nedan finns en tabell 
med vilka faktorer som kan jämföras med de valda kriterierna. 

 

 

                                                 
127 Bokalders, V. och Block, M. ”Byggekologi”, Svensk byggtjänst, 2009 
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Tabell 28. Jämförelse mellan Bokalders faktorer och de valda kriterierna. 

När cirkeln jämförts med de valda kriterierna så inses lätt att det är väldigt olika 
hur man tolkar vilka kriterier som ska läggas under vilket perspektiv vilket visas i 
tabell 28. Många kriterier eller faktorer kan alltså platsa in i olika perspektiv då det 
inte finns några rätt eller fel. I vissa fall innehåller ett kriterium två eller till och 
med tre perspektiv och därför passar det in på flera områden.
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4 Resultat 
4.1 Vad finns det för klassificeringssystem för 
stadsdelar? 
Detta är några av de klassificeringssystem för stadsdelar som finns: 

 Breeam Communities, Storbritannien  

 Casbee for Cities, Japan 

 One Planet Communities, Storbritannien 

 Green Star Communities, Australien 

 Leed for Neighborhood Development, USA 

 DGNB, Tyskland 

 Living Building Challenge, Kanada 

I denna rapport har de fem förstnämnda systemen utretts, detta för att deras olika 
lokaliseringar i världen gör dem intressanta att jämföra.  

 BREEAM Communities 

År 2008 lanserades Breeam Communities. Klassificeringssystemet är uppbyggt av 
tre olika steg: Fastställa principerna för utvecklingen, Bestämma utvecklings layout och 
Utforma detaljerna. Stegen har olika huvudkategorier som består av underkategorier 
och dessa består i sin tur utav olika kriterier som både är obligatoriska, 
minimumkrav och frivilliga.  

De tre stegen består utav fem olika kategorier samt en extra kategori som endast 
finns i Steg 3. De olika stegen är: 
• Styrning 
• Social- och ekonomisk välfärd  
• Resurser och energi  
• Markanvändning och ekologi  
• Transport och rörelse 
• Innovationer 
En Breeam certifierad stadsdel kan uppnå olika nivåer beroende på hur många 
procent av poängen som har samlats in. De olika nivåerna är: Pass, Good, Very 
Good, Excellent och Outstanding 
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 CASBEE for Cities 

Casbee for Cities lanserades i Japan i maj 2011. Det är uppbyggt som en 
matematisk formel BEE = Q/L. BEE visar hur ”bra” stadsdelen är och skall vara 
så hög som möjligt. Q är uppdelat i tre huvudkategorier: miljö, socialt och 
ekonomiskt. Dessa är sedan uppdelade i tio underkategorier som i sin tur är 
uppdelade i 20 kategorier vilka ger poäng efter hur bra de är. L består av fem 
kategorier som ger poäng efter hur stor påfrestning på miljön de har. Stadsdelen 
tilldelas till sist ett betyg: C, B-, B+, A och S, där S är det bästa möjliga betyget. 

 One Planet Communities 

One Planet Communities kommer från Storbritannien och är skapat av 
BioRegional. One Planet Communities bildades år 2004. 

Detta system bygger på principer snarare än detaljer. Det är upp till projektet som 
ska använda systemet att bestämma egna mål inom principerna. Det finns inga 
certifieringar eller betyg utan BioRegionals experter integreras i projektgruppen 
när projektet blivit accepterat. De tio principerna är: 
• Eliminera deponering  • Eliminera koldioxidutsläpp 
• Hållbara transporter  • Hållbara material 
• Närproducerade livsmedel  • Vatten 
• Marken och djurliv  • Kultur och kulturarv 
• Kapital och lokal ekonomi  • Hälsa och välmående 

 Green Star Communities 

År 2012 lanserades Green Star Communities pilotversion. Systemet är uppbyggt 
av fem olika principer: Förbättra beboeligheten, Skapa möjligheter för ekonomisk välfärd, 
Främja miljömässiga ansvar, Ta in utmärkt utformning och Visa ett visionärt ledarskap och 
en stark styrning. Problemen och strategierna som ligger till grund för varje princip 
kan variera men det slutgiltiga resultatet bör ingå i varje policy, plan eller projekt.  

En Green Star certifierad stadsdel kan uppnå olika nivåer beroende på hur många 
poäng som har samlats in från alla principer De olika nivåerna är: 1 Star, 2 Star, 3 
Star, 4 Star, 5 Star och 6 Star. 

 LEED for Neighborhood Development 

År 2009 lanserades Leed for Neighborhood Development. Systemet kommer från 
USA och dess grunder är smart tillväxt, stadsplanering och gröna byggnader för 
att förbättra livskvaliteten. Fokus ligger i huvudsak på utvärdering av områdens 
lokalisering och markanvändning, till exempel relationerna mellan byggnader och 
hur offentliga ytor sammanknyter dom. 

Det finns tre huvudkategorier som bas där projektområdena analyseras i olika 
stora omfattningar: 

 Hållbar lokalisering och sammankoppling: Området som helhet utreds.  
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 Områdets karaktärsdrag och utformning: Området analyseras i mindre 
bitar.  

 Grön infrastruktur och gröna byggnader: Området utreds på detaljnivå.  

Varje huvudkategori har specifika förutsättningar, obligatoriska kriterier, samt 
andra kriterier som ger poäng. 

 

4.2 Vilka kriterier återkommer i de granskade 
klassificeringssystemen? 
Alla kriterier som jämförs i systemen finns i bilagorna. De kriterier som 
återkommer i alla eller i majoriteten av alla klassificeringssystemen finns i tabell 29 
nedanför. 

 
Tabell 29. Återkommande kriterier i jämförelsen.  

Många av kriterierna återkom aldrig i fler än ett av systemen eftersom några av 
kriterierna är på global nivå och somliga på lokal nivå. Koldioxidutsläpp är ett bra 
exempel på vad som är ett globalt kriterium då det påverkar hela världen. Kultur 
och kulturarv är ett exempel på kriterium på lokal nivå. Somliga städer har få 
värdefulla kulturarv medan andra städer är gamla och där bör därför stor vikt 
läggas på kriteriet kultur och kulturarv. 
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4.3 Vilka kriterier bör ingå i ett klassificeringssystem 
för svenska stadsdelar? 
Kriterierna som bör ingå i ett svenskt klassificeringssystem för stadsdelar har 
bland annat baserats på svenska mål och riktlinjer, men har också tagits fram med 
inspiration från jämförelsen av de fem klassificeringssystemen. Alla kriterier har 
delats upp i tre olika kategorier: Ekologiskt, Socialt och Ekonomiskt. Ekonomi har 
endast fyra kategorier, eftersom när kriterierna under Ekologi och Socialt är 
tillfredställande leder detta automatiskt till ett ekonomiskt hållbart samhälle.  

Kriterierna som bör ingå visas i tabell 30 nedan.

  
Tabell 30. Kriterier framtagna för ett svenskt system. 
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Nedan finns tabeller som visar vilka mål som kriterierna bland annat baserats på.  

 
Tabell 31. Valda kriterier utifrån målen, sociala perspektivet. 

 
Tabell 32. Valda kriterier utifrån målen, ekonomiska perspektivet. 

 
Tabell 33. Valda kriterier utifrån målen, ekologiska perspektiv.
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5 Diskussion 
5.1 Resultatdiskussion 
Vi anser att syftet och målet har uppnåtts då vi har gjort en jämförelse där 
relevanta faktorer och kriterier har tagits fram för en stadsdel samt undersökt vilka 
övriga kriterier som behövs i ett svenskt system.  

Nedan kommer svaren på frågeställningarna att diskuteras. 

 Vad finns det för klassificeringssystem för stadsdelar? 

Det är bra om det tydliggörs vad som är bra respektive dåligt i ett område, som 
Casbee med sin värderos så att man lätt kan se vad som behöver åtgärdas. Det 
som kan uppstå när ett system har så breda och omfattande kriterier är att det blir 
lite otydligt vad det är som systemet vill att man ska uppnå. I fallet med One 
Planet Communities så sätts mål upp av projektgruppen vilka sedan granskas om 
de är tillräckligt bra. Detta kan medföra att vissa kriterier inte kommer med som 
till exempel ljusföroreningar som man kanske inte tänker på i första taget.  

Breeam och Leed har någorlunda lika system då det är uppdelat i tre steg fast ändå 
på olika sätt. Dessa ansågs som de mest komplexa systemen. Breeam hade flest 
antal kriterier. Det märktes också att Green Star bara är ett pilotprogram än så 
länge då det ibland var vissa punkter som det inte stod så mycket om.  

 Vilka kriterier återkommer i de granskade 
klassificeringssystemen? 

Många kriterier återkom aldrig i fler än ett eller två av systemen och detta är för att 
man har olika prioriteringar i systemens ursprungsländer. De har kriterier som 
bara är relevant där på lokal nivå. Som exempelvis Leed-ND där stor vikt ligger på 
kompakt samhällsplanering vilket kan bero på att de bygger väldigt utspritt och 
har långa avstånd i USA. Dessutom tar de upp att uppmuntra till cykling och gång 
i många av kriterierna. Det kan bero på dels att de är ett av världens länder som 
släpper ut mycket koldioxid men också att de har många överviktiga. Casbee tar 
upp katastrofberedskap som ett kriterium och det är inga andra som har detta. 
Detta beror främst på att Asien är utsatta för jordbävningar och tsunamis. USA är 
dock också utsatta för kraftiga oväder såsom orkaner och dess påföljder. Därför 
borde egentligen Leed ha något liknande.   
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Egentligen finns det globala kriterier och nationella kriterier. Det globala 
kriterierna påverkar hela världen medan de nationella bara påverkar på nationell 
nivå eller till och med bara i stadsdelen. Koldioxidutsläppen är ett bra exempel på 
globalt kriterium då det påverkar hela världen genom växthuseffekten. En del av 
kriterierna, till exempel ökade översvämningar, är egentligen en bieffekt av 
koldioxidutsläppen. Översvämningarna ökar på grund av att isarna smälter och 
temperaturhöjningen gör att vattnet expanderar och därmed ökar havsnivån. Så 
för de geografiskt utsatta städerna är översvämningar ett viktigare kriterium än för 
de som inte ligger så nära havsnivån. Detta kriterium kan å andra sidan vara en 
form av katastrofberedskap. Men då Casbees kriterium om detta är så mycket 
bredare än bara översvämningar så är det svårt att säga att det är samma sak. 

Vattenförbrukning är också viktigare i länder som inte har tillgång till rent vatten 
som Sverige har. Så på lokal nivå kanske detta kriterium är mer betydelsefullt där 
det är brist på vatten då vatten är en förutsättning för överlevnad. Men bara för att 
Sverige har bra vatten ska inte detta kriterium glömmas bort i Sverige då vi 
exempelvis är väldigt duktiga på att använda rent vatten till bevattning. Kriteriet 
skulle kunna hjälpa till att öka användningen av dagvatten för bevattning.  

Lokal ekonomi hörs på namnet att det är lokalt. Dock påverkas den globala 
ekonomin indirekt av den lokala ekonomin. Så därför kan egentligen detta 
kriterium vara både och.  

Gröna områden är också ett lokalt kriterium. Om staden inte är så stor och har 
tillgång och närhet till flora och fauna runt omkring sig så är inte staden i lika stort 
behov av gröna områden som en storstad har som har långa avstånd till naturliga 
naturområden.  

Överlag så finns det inte särskilt många kriterier kring ekonomi och därför 
återkom bara två ekonomiska kriterier. Det kanske är svårare att reglera 
ekonomiska faktorer i ett klassificeringssystem. Men det kan också vara så att 
utvecklarna av systemen anser att de sociala och ekologiska faktorerna är av större 
vikt än ekonomin då denna måste infinna sig i de andra två perspektiven som figur 
2 visar. Om de sociala och ekologiska kriterierna är uppfyllda så bör ekonomin 
automatiskt fungera. 

Sammanfattningsvis är det många kriterier som påverkar globalt men egentligen är 
lokala från början. Eftersom om den lokala befolkningen inte mår bra så kommer 
det vara färre som är arbetsvilliga och välfärden minskar. Om detta händer i 
många städer blir det ett globalt problem. Sedan finns det kriterier som är direkt 
globala som koldioxidutsläpp.  
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 Vilka kriterier bör ingå i ett klassificeringssystem för svenska 
stadsdelar? 

Det finns så otroligt många faktorer att ta hänsyn till och då kan ett system bli 
väldigt komplext. Därför är det viktigt att hitta en balans och inte inveckla för 
mycket för då blir målen och budskapen otydligare. Meningen med 
klassificeringssystem är ju bland annat att underlätta kommunikationen mellan 
aktörer och bland samhällsbefolkningen. Därmed bör inte systemet motverka sitt 
syfte. Enkelhet och begriplighet är viktigt vid utformningen för att inte skapa 
missförstånd.  

Frågan var helt enkelt att hitta passande kriterier till ett svenskt system vilket vi 
anser att vi har gjort då vi baserat kriterierna kring de nationella målen. Ett system 
skulle också kunna utgå helt och hållet från Sveriges mål genom att ha varje mål 
som en egen faktor/kriterium. Till exempel under socialt finns ett övergripande 
mål och sedan ha alla elva sociala målområdena som kriterier.  

Den hållbara kommunen-cirkeln är ett bra exempel på vad som behövs i en 
kommun. Dock kan det vara svårt att styra alla dessa faktorer i ett 
klassificeringssystem för stadsdelar, till exempel faktoren varmt och kallt. Ett 
flertal av faktorerna känns självklara som bland annat tekniska infrastrukturer och 
därför kanske inte behöver vara första prioritet i ett klassificeringssystem. Om det 
finns för många faktorer kan det genast bli mer fokus på vissa faktorer och andra 
kan lättare glömmas bort.  

Avslutningsvis måste man ha i åtanke vad som faktiskt går att påverka genom ett 
klassificeringssystem. Det går inte att ändra på personers livsstil dock gäller det att 
skapa bra förutsättningar för en hållbar livsstil.  

5.2 Metoddiskussion 
I jämförelsen hade systemen väldigt olika benämningar på kriterierna, vissa hade 
väldigt breda kriterier medan andra hade mer specificerade. Ibland kunde två 
system ha ett kriterium som till exempel heter hållbara transporter och som i det 
ena systemet innebär mindre utsläpp från transporter medan det betyder att främja 
cykling i ett annat, men egentligen är syftet detsamma. Samtidigt kan systemen ha 
kriterier som heter samma sak men inte alls har samma syfte. Sedan kan ett 
kriterium också innehålla både socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 
Även detta kunde komplicera jämförelsen då det inte på ett lätthanterligt sätt går 
att kategorisera dem under de olika perspektiven. De kan också vara uppbyggt i 
olika steg och nivåer. För att underlätta jämförelsen ytterligare kunde vi ha försökt 
ha en uppsättning kategorier som vi kunde använda oss av på alla system när vi 
översatte.  

 Under frågeställning ett skulle vi ha börjat skriva mycket tidigare. Tanken 
var att börja skriva när vi hade läst klart allt vilket resulterade i att när vi väl 
började skriva hade vi redan hamnat efter i tidsschemat vilket gjorde att det 
blev väldigt stressigt i slutet.  

 I sista frågeställningen skulle kunnat intervjua människor inom branschen 
vilka faktorer de tycker behövs i ett klassificeringssystem för stadsdelar.  
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 Vi skulle även kunnat fördjupa oss mer i den svenska lagstiftningen för att 
se att de kriterier vi tycker klassificeringssystem för stadsdelar fungerar utan 
att krocka med lagar.  

 Vi kunde även ha gjort en fallstudie för att jämföra med en stadsdel i 
Sverige som ett exempel på hur en hållbar stadsdel är uppbyggd.  

Det som var bra med skissarbetet var att jämföra de olika målen med de valda 
kriterierna i en tabell eftersom det blir tydligt vad och varför kriterierna valdes.
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Det är många faktorer inom de tre perspektiven socialt, ekonomi och ekologi som 
ska analyseras och tas till vara för att uppnå ett välorganiserat och bra 
klassificeringssystem för stadsdelar.  

Det finns många fördelar med ett klassificeringssystem. Till exempel underlättar 
det medvetna val, samverkan och kommunikation mellan aktörer, men framförallt 
ett bättre samhälle att leva i.  

Frågeställningarna som rapporten behandlar är: ”Vad finns det för 
klassificeringssystem för stadsdelar” för att ta reda på vilka kriterier som de 
utvalda system tar upp. Andra frågeställningen var: ”Vilka kriterier återkommer i 
de granskade klassificeringssystemen?” Detta för att se vilka kriterier som 
majoriteten av systemen anser vara relevanta. Sista frågeställningen var: ”Vilka 
kriterier bör ingå i ett klassificeringssystem för stadsdelar?” där kriterierna baseras 
på resultatet från frågeställning två och svenska mål och riktlinjer.  

Arbetet skulle kunna fortsättas genom att diskutera huruvida ett svenskt system 
ska tillämpas i verkligheten då det i denna rapport bara redovisas vilka kriterier 
som är relevanta. Till exempel hur ska det användas av utvecklare på marknaden, 
vem ska vara ansvarig för systemet, offentliga eller privata sektorn? Vilket 
poängsystem är lämpligt? Hur ska certifieringen gå till och vad har man för 
experter inblandade?  Vilka områden skulle behöva ett klassificeringssystem? 
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1 poäng

Inga poäng

Kriterium 1 Medlemmar av det lokala samhället och lämpliga intressenter har blivit identifierade för konsultation.

Kriterium 2

Kriterium 3 Det minimala konsultationsinnehållet är täckt.

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 4 Kriterium 1 till 3 är avklarat

Kriterium 5

2 poäng

Kriterium 1

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 2 Kriterium 1 är avklarat

Kriterium 3 Det blir ingen nettominskning vid anställning som uppkommer som följd av utveckligen.

Kriterium 4

Kriterium 5 Den ekonomiska studien ska inkludera en analys över kunskapsklyftorna i det lokala området

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 6 Kriterium 1 till 5 är avklarade

Kriterium 7

Kriterium 8

Kriterium 9

1 poäng
Obligatoriska kriterier Inga poäng

Kriterium 1

Kriterium 2

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 3 Kriterium 1 och 2 är avklarade

Kriterium 4

Översvämningsrisk 2 poäng

Obligatoriska kriterier Inga poäng

Kriterium 1 En platsspecifik bedömning av översvämningsrisker görs enligt med de bäst gällande praxisarna och planeringspolicys.

Kriterium 2

Kriterium 3 Ett åtagande görs för att integrera rekommendationerna i alla lagstadgande organ i den övergripandeplanen.

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 4 Kriterium 1 till 3 är avklarade

Kriterium 5

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 6 Kriterium 1 till 3 är avklarade

Där det är en medelhög eller hög risk för översvämning från någon del av utvecklingen (i enlighet med de bäst gällande 

praxisarna och planerings policys), har projektet utformats för att minimera översvämningsrisken på utvecklingen samt runt

utvecklingen, genom att använda de bäst gällande praxisarna och planeringspolicys.

Omfattningen av den planerade utvecklingen, inkluderat blandningen av bostäder, kommunala anläggningar och 

anställningsmöjligheter, har informerats genom en översyn av de nuvarande demografiska profilerna och framtida trender i

det lokala området.

Som en del av utvecklingen ska samhället konsulteras angående de lokala behoven och kraven. Deras åsikter används för 

att prioritera lokala behov och krav för att få rätt nivå på önskvärdheten (låg, medium eller hög)

Om tillhandahållandet är, av vissa av dessa funktioner, utanför den aktuella utvecklingen:

a) Långsiktiga finansiella och sociala konsekvenser av att inte se infrastrukturen som en del av den aktuella utvecklingen, 

har diskuterats med den lokala myndigheten och andra organ när detta är lämpligt.

b) En lämplig leveransmekanism har inrättats för att säkerhetsställa leveranser av nödvändiga funktioner under en lämplig

tidsskala och för att försäkra att krav är uppfyllda, samtidigt som man ska undvika att skapa faciliteter som kommer vara 

ohållbara på kort sikt.

Översvämningszonen/‐zonerna för projektet bestäms i överensstämmelse med de bäst gällande praxisarna och 

Demografiska behov och prioriteringar

Steg 1: Fastställa principerna för utvecklingen
Styrning
Samrådsplan

Obligatoriska kriterier

Social‐ och ekonomisk välfärd
Ekonomiska konsekvenser

En konsultationsplan är bestämd och den lokala myndigheten har blivit informerad om utveckligen. Konsultationen bör ske 

tidigt i processen för samhället och intressenterna för att påverka nyckeldiskussioner. Detta kan ske under 

planeringsskedet. Planeringen innehåller tidsplan och konsultationsmetoder.

En underlättad samhälleskonsultationsmetod kommer användas för att engagera samhället på särskilda aspekter gällande 

utformningen.

En ekonomisk studie är utförd som klart identifierar behov och möjligheter inom det lokala området och omliggande 

ekonomi. Studien ska fokusera på att förstå hur det föreslagna projektet kan förbättra den ekonomiska välfärden för 

framtida ockupanter. Det ska också försäkras att utvecklingen kompletterar och förbättrar den existerande ekonomiska 

aktiviteten i det lokala området. För enbart inhemska utvecklingar ska denna studie identifiera potentiella anställningar och 

utbildningsmöjligheter för framtida invånare.

Infrastrukturen och/eller anläggningar inom det planerade projektet ska bidra till och/eller komplettera existerande företag

i det lokala området.

Utvecklingen ska ha en positiv nettoökning för anställning i regionen och det lokala området, genom skapandet av nya 

arbetstillfällen och/eller stödja/förbättra löner och/eller förbättra produktiviteten.

Projektörerna ska samarbeta med utbildningsparter för att tillhandahålla utbildningsmöjligheter för lokala invånare och 

Möjligheten att attrahera inkommande investeringar till området ingår i utvecklingsförslaget som identifierats i den 

ekonomiska studien eller lokala/regionala ekonomiska strategin. Detta avser infrastruktur eller utveckling som har 

identifierats som "saknas" i området, så som transportmedel i infrastrukturen.

Bilaga 1



Kriterium 7

Buller 3 poäng

Obligatoriska kriterier Inga poäng

Kriterium 1

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 2 Kriterium 1 är avklarat

Kriterium 3

Kriterium 4

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 5 Kriterium 1 till 4 är avklarade

Kriterium 6

Kriterium 7

Poäng kriterier 3 poäng

Kriterium 8 Kriterium 1 till 7 är avklarade

Kriterium 9

Kriterium 10

Resurser och energi
Energistrategi 11 poäng

Obligatoriska kriterier Inga poäng

Kriterium 1 En energistrategi har skrivits ner av en energi specialist för den tänkta utvecklingen.

Poäng kriterier 1 poäng till 10 poäng

Kriterium 2 Kriterium 1 är avklarat

Kriterium 3 Projektören åtar sig att genomföra rekommendationer i energistrategin som ska resultera i att åtminstone en 

minskning av koldioxidutsläppen. Poäng finns tillgängliga för följande procentsats minskningar:

1 poäng ‐ 10 %

2 poäng ‐ 20 %

3 poäng ‐ 30 %

4 poäng ‐ 40 %

5 poäng ‐ 50 %

6 poäng ‐ 60 %

7 poäng ‐ 70 %

8 poäng ‐ 80 %

9 poäng ‐ 90 %

10 poäng ‐ 100 %

Poäng kriterier 11 poäng

Kriterium 4 Kriterium 1 är avklarat och utvecklingen är "koldioxid neutralt" (genom att fått 10 poäng ovan)

Kriterium 5

Existerande byggnader och infrastruktur 2 poäng

Obligatoriska kriterier Inga poäng

Kriterium 1

Kriterium 2

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 3 Kriterium 1 och 2 är avklarade

Kriterium 4

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 5 Kriterium 1 till 4 är avklarade

En bedömning av alla existerande byggnader och infrastruktur (inklusive deras material) görs för att bedöma vad som kan 

renoveras, återanvändas eller återvinnas.

Ett beslut fattas och motiveras med hjälp av bevis om användning och/eller rivning av samtliga befintliga byggnader och 

infrastrukturen på utvecklingen.

Projektören åtar sig att återvinna byggnadernas och/eller infrastrukturens material och (där det är möjligt) att återanvända 

materialen på utvecklingens plats.

Projektören åtar sig att uppnå en behaglig ljudnivå i byggnaden/utrymmen inom utvecklingen och i förekommande fall 

yttre bullernivåer som uppfyller rimliga mål som anges i BS8233:199.

Projektören åtar sig att uppnå en graderad bullernivå skillnad som inte är större än +5dB under dagen (kl.07:00 till kl.23:00) 

och +3dB under natten (kl.23:00 till kl.07:00) jämfört med bakgrundsbullernivån från: alla fabriker, industrilokaler, fasta 

installationer eller källor av annan industriell natur i kommersiella lokaler inom den planerade utvecklingen.

Ett åtagande tas för att uppnå bullernivåer från miljömässiga bruskällor 5dB under det "rimliga" målet som är satt i 

Ett åtagande tas för att uppnå en graderad bullernivå som inte är större än bakgrundsbullret under både dagen (kl.07:00 till 

kl.23:00) och natten (kl.23:00 till kl.07:00) från: alla fabriker, industrilokaler, fasta installationer eller källor av annan 

industriell natur i kommersiella lokaler inom den planerade utvecklingen.

Projektören åtar sig att genomföra rekommendationer i energistrategin som ska resultera i att utvecklingen blir "koldioxid 

negativt"

Där bedömningen av översvämningsriskerna visar att de finns en liten översvämningsrisk för hela utvecklingen (i enlighet 

med de bäst gällande praxisarna och planeringspolicys)

En ljuskonsekvensanalys har utförts av en kvalificerad akustiker för att bestämma källan och karaktären på den befintliga 

bullersituationen på utvecklingen samt runt utvecklingen. Den lämpligt kvalificerade akustikern har förberett en rapport 

med rekommendationer for hur man ska ta itu med de identifierade problemen i utvecklingen och, om nödvändigt, 

dämpning av ljud/buller från utvecklingen för att förhindra att grannar blir störda i ljudkänsliga områden.

Alla ljuddämpnings åtgärder rekommenderade i ljudkonsekvensanalysrapporten ingår i utvecklingens layout och den 

översiktligaplanen

Byggnadens placering och orientering inom den översiktligaplanen har blivit bestämd med hjälp av 

ljudkonsekvensanalysen, för att försäkra att effekterna från ljudet utifrån påverkar byggnadens ockupanter minimalt och 

att potentiella konflikter mellan ockupanterna är reducerade.



Kriterium 6

Vattenstrategi 1 poäng

Obligatoriska kriterier Inga poäng

Kriterium 1

Kriterium 2

Poäng kriterier 1 poäng

Kriteriaum 3 Kriterium 1 och 2 är avklarade

Kriterium 4

Kriterium 5

Kriterium 6

Markanvändning och ekologi
Ekologiskstrategi 1 poäng

Obligatoriska kriterier Inga poäng

Kriterium 1 En ekologisk konsekvensbedömning har gjorts av en kvalificerad ekolog för att identifiera:

• värdefulla ekologiska resurser (inkluderat dem utanför projektet som kan vara av värde för utvecklingen)

• Potentiell inverkan från utvecklingen

Kriterium 2

Kriterium 3 En ekologistrategi som täcker bygg‐ och driftsfasen har utarbetats av en strategi som är baserad på resultat av EclA

Kriterium 4

Kriterium 5

Kriterium 6

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 7 Kriterium 1 till 6 är avklarade

Kriterium 8 Ekologiskastrategin beskriver en plan som försäkra att det finns en nettovinst i den biologiska mångfalden

Kriterium 9

Markanvändning 3 poäng

Obligatoriska kriterier Inga poäng

Kriterium 1

Kriterium 2

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 3 Kriterium 1 och 2 är avklarade

Kriterium 4

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 5 Kriterium 1 till 4 är avklarade

Kriterium 6

Kriterium 7

Poäng kriterier; tidigare bebyggd mark 1 poäng

Kriterium 8 Åt minstonde 75 % av området för den tänkta utvecklingen är på en tidigare bebyggd mark.

Transport och rörelse
Transportbedömning 2 poäng

Obligatoriska kriterier Inga poäng

Kriterium 1

Kriterium 2

Kriterium 3

En transportplanssamordnare är utnämda för att utveckla transportplanen för att uppmuntra de mest miljöhållbara 

transport‐ och rörelsesätten.

En transportplan är utvecklad för utvecklingens område för att beskriva de dimensioneringsmetoder som används för att 

uppmuntra och genomföra en hållbart transport och förflyttning.

Där förundersökningen har identifierat potentiella markföroreningar som kan orsaka problem, har en 

markföroreningsspecialist utfört en undersökning på utvecklingens område och en riskbedömning för att fastställa 

förekomsten och halterna av föroreningarna som påverkar utvecklingens område, samt göra rekommendationer för hur 

Där sanering krävs, ska resultaten av undersökningen på byggarbetsplatsen och riskbedömmningen informerat layouten av 

den översiktligaplanenen och utformningen av utvecklingen.

En saneringsplan för utvecklingens område har gjorts av en markföroreningsspecialist. Denne har även tagit hänsyn till 

hållbarhetsprinciperna som är framtagna av SuRF‐UK.

Projektören har skrivit kontrakt med en markföroreningsspecialist för att förbereda en saneringsplan för utvecklingens 

område med åtanke på hållbarhetsprinciperna som är framtagna av SuRF‐UK.

En transportbedömmning eller transportuttalande är utvecklat enligt avgränsande diskussioner med den lokala 

myndigheten och högre myndigheten.

Där det är oundvikligt att skador på ekologiska funktioner kommer att ske, ska en mildringsplan och/eller en 

kompensationsplan godkännas av den behöriga tillsynsmyndigheten för att säkerhetsställa att det inte finns någon 

nettoförlust av någon av de ekologiskt värdefulla funktionerna.

Den kvalificerade ekologen bekräftar att den översiktligaplanen överensstämmer med ekologiskastrategin, samt att det inte

blir någon nettoförlust av det ekologiskt värdet på utvecklingen, eller där detta är oundvikligt, lämpliga 

begränsningsåtgärder och/eller ersättning har tillåtits i enlighet med överenskomna ekologiskastrategin.

Projektören bekräftar att alla signifika ekologiska funktioner ska bli bevarade och skyddade under utvecklingens byggtid

Den kvalificerade ekologen bekräftar att den översiktligaplanen överensstämmer med ekologiskastrategin, samt att det blir 

en nettovinst i den biologiska mångfalden.

En förberedande undersökning har gjorts för att identifiera potentiella markföroreningar som kan orsaka problem på 

En strategi är gjord för att hantera efterfrågan på vatten på utvecklingens plats för att kunna uppnå det ovanstående 

förbruknings målet.

Ett åtagande tas för att upprätthålla antagandet av vattenförbrukningen som fastställdes i vattenstrategin för byggnadens 

utformning på byggarbetsplatsen.

Ett åtagande tas för att utforma och specificera landskapet, planteringar och områden med hård yta i enlighet med 

Ansvar för drift och underhåll för vattenförsörjning/insamlingsställen finns etablerade och åtagande finns på 

Den ekologiska konsekvensbedömningen tar hänsyn till alla lokala kännedommar om ekologiska problem genom 

Projektören åtar sig att renovera alla existerande byggnader som har identifierats som "väsentligt värde" för det lokala 

samhället eller ur hållbarhetssynpunkt.

Projektören engagerar sig i vattenleverantörerna, den lokala myndigheten och de lämpliga tillsynsorganen för att utveckla 

målet på den totala vattenförbrukningen på utvecklingen.



Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 4 Kriterium 1 till 3 är avklarade

Kriterium 5

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 6 Kriterium 1 till 5 är avklarade

Kriterium 7

Kriterium 8

För att se helt fullständiga kriterier och komletterande uppgifter till kriterierna se "BREEAM Communities Technical Manual

SD202 ‐ 0.0:2012 " av BRE sida 1 ‐ 45.

Transportbedömningen/uttalandet och transportplanen ger positiva influenser på miljöns hållbarhet på utvecklingen och 

välmående för framtida boende.

Transportbedömningen/uttalandet bekräftar att det finns reservkapacitet för att uppfylla kraven i den förslagna 

Där utvecklingen fasas kommer kollektivtrafiken subventioneras för att de invånarna som ockuperar de tidiga 

utvecklingsfaserna av utvecklingen kan använda denna sevice från början. Projektörerna har åtagit sig att subventionera 



Konsultation och engagemang 2 poäng

Obligatoriska kriterier Inga poäng

Kriterium 1 Konsultationsplanen används för att bestämma när konsultationen sker och vilka som konsulteras om 

den tänkta utvecklingen.

Kriterium 2 God praxis används vid samråd för att engagera medlemmarna i samhället och lämpliga intressenter i 

processen när utformningen av utvecklingen ska bestämmas

Kriterium 3 Under följande konsultationssessioner ges feedback till konsultationsgruppen angående de förslag 

som har getts.

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 4 Kriterium 1 till 3 är avklarade

Kriterium 5 Inflytande och/eller förändring på utformningsplanen kan påvisas som ett resultat av 

konsultationsprocessen. En fullständig motivering bör tillhandahållas vid en situation där resultatet av 

samrådet inte har påverkat utformningen.

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 6 Kriterium 1 till 5 är avklarade

Kriterium 7 En workshop angående utformningen har använts som en del av samhällets och intressenternas 

engagemang/samråds process.

Utformnings omdöme 2 poäng

Minimum kriterier Inga poäng

Kriterium 1 Ett samhällsengagemang som leds av en oberoende medlare används för att informera om 

utvecklingen av designen och i tillgängliga uttalanden. Engagemanget visar hur utvecklingen belyser 

nyckelproblem i en stadsplanering.

Kriterium 2 Alla åsikter under engagemanget samlas in och tas i åtanke under produktionen av designen och i 

tillgängliga uttalanden.

Kriterium 3 Feedback ges till de som har deltagit i konsultationsövningen om designen. En förklaring ges till varför 

åsikter beaktades eller inte.

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 4 Kriterium 1 och 2 är avklarade

Kriterium 5 En oberoende och sektorsövergripande panel används för att genomföra en granskning av 

utformningen till utvecklingen.

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 6 Kriterium 1 till 4 är avklarade

Kriterium 7 Förbättringar har gjorts på designen av utvecklingen som ett resultat av designöversikten.

Bostadsförsörjning 2 poäng

Minimum kriterier Inga poäng

Kriterium 1 Hustyperna och upplåtelseformerna baseras på behoven i det lokala området och den lokala 

myndighetens strategiska bedömning av bostadsmarknaden.

Kriterium 2

Projektören och den lokala myndigheten kommer överens om antalet prisvärda/överkomliga 

hyresrätter, sociala hyreslokaler och mellanliggande prisvärda bostäder.

Kriterium 3 Projektören åtar sig att uppnå minimala utrymmesstandarder i alla bostäder som byggs i 

utvecklingsområdet.

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 4 Kriterium 1 till 3 är avklarade

Kriterium 5 De föreslagna prisvärda/överkomliga bostäderna är distribuerade över utvecklingen och integrerade 

med andra bostäder i området när det gäller designen.

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 6 Kriterium 1 till 5 är avklarade

Kriterium 7 Lämpliga ekonomiska modeller och villkor eller ett skriftligt åtagande har upprättas för att:

• försäkra att lokalbefolkningen och de boende som har fått flytta  p.g.a. utvecklingen ska prioriteras

med hänsyn till att priserna är rimliga på utvecklingsområdet.

• försäkra att de prisvärda/överkomliga bostäderna kommer vara tillgängliga för de framtida

demografiska utvecklingarna i området.

Leverans av tjänster, faciliteter och bekvämligheter 7 poäng

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 1

Demografiska behov och prioriteringar används för att bekräfta vilka tjänster, faciliteter och 

bekvämligheter som kommer finnas tillgängliga på utvecklingsområdet och under vilken tid detta 

kommer ske. Besluten och åtaganden redovisas och arbetas in i den översiktliga planen.

Kriterium 2 Det ovanstående åtagandet bekräftas genom ett planeringsskick, planeringsskyldighet eller liknande 

mekanismer som är bindande.

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 3 Kriterium 1 och 2 är avklarade

Kriterium 4 De lokala behoven som identifieras att ha en mediumprioritering har införlivats i den tänkta 

utvecklingen och en tidsplan för avsättning bestäms  med den lokala myndigheten.

Steg 2:  Bestämma utvecklingens layout
Styrning
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Kriterium 5 Dessa ska lokaliseras inom gångavstånd från alla bostäder på en säker och bekväm gångväg.

Poäng kriterier 3 poäng

Kriterium 6 Kriterium 1 och 2 är avklarade

Kriterium 7 De lokala behoven som identifieras att ha en hög prioritering har införlivats i den tänkta utvecklingen 

och en tidsplan för avsättning bestäms med den lokala myndigheten.

Kriterium 8 Dessa ska lokaliseras inom gångavstånd från alla bostäder på en säker och bekväm gångväg.

Poäng kriterier 6 poäng

Kriterium 9 Kriteria 1 till 8 är avklarade

Kriterium 10 De lokala behoven som identifieras att ha en låg prioritering har införlivats i den tänkta utvecklingen 

och en tidsplan för avsättning bestäms med den lokala myndigheten.

Kriterium 11 Dessa ska lokaliseras inom gångavstånd från alla bostäder på en säker och bekväm gångväg.

Extra poängs kriterier 1 poäng

Kriterium 12 Åtminstone en kriteria måste avklaras för kriterierna mellan 1 och 8 som är ovan.

Kriterium 13 Finansieringar tryggas och lämpliga mekanismer och strukturerade organisationer  kommer ta över 

driften för de tänkta tjänster/faciliteter när byggnationen är färdigställd.

Kriterium 14 Förvaltningsorganisationen går med på att övervakning och rapporteringsprocess för att regelbundet 

se över utförandet av tjänsterna uppfyller kraven från det lokala samhället.

Offentliga sfären 2 poäng

Minimum kriterier Inga poäng

Kriterium 1

Konsultation har ägt rum med den lokala myndigheten och potentiella användare av utvecklingen för 

att förstå aktiviteten, användningen och lokala identiteter som den lokala sfären kan gynna. 

Konsultation en tar även hänsyn till hur redan existerande boende använder området.

Kriterium 2

Den offentliga sfären är utformad för att tillåta ett flertal användare från olika åldrar, inklusive barn, 

äldre och funktionsnedsatta med hänsyn till säkerhet, komfort, störningar och trygghet.

Kriterium 3 Utformningen av den offentliga sfären tar i åtanke vilken roll den spelar när de gäller 

anslutningsmöjligheter till och inom utvecklingsområdet.

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 4 Kriterium 1 och 2 är avklarade

Kriterium 5 En bedömning görs för att fastställa lämpligheten att använda vissa gator i utvecklingen som delade 

gaturum eller zoner för hemmen.

Kriterium 6

Där bedömningen har identifierat lämpliga gator för delade gaturum, indikerar utformningsplanerna 

var dessa utrymmen kommer placeras i området. Lämplig nivå av skyltning och markbehandling, 

landskapsarkitektur kommer att användas för att tydligt markera dessa områden. Eller:

Kriterium 7 Där delade gaturum inte är nödvändigt, indikerar designplanerna hur utrymmen för sociala 

interaktioner har tagits i åtanke med tanke på utformningen av gatorna och öppna områden genom 

utvecklingen och dess omgivning.

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 8 Kriterium 1 till 5 och antingen 6 eller 7 är avklarade

Kriterium 9

Bevis från mikroklimatsstudier används för att influera utformningen på de sociala områdena. Bänkar 

och andra sittplatser ska placeras med hänsyn till solen, skugga, vind och regn.

Kriterium 10

Den lokala identiteten för området stärks med utformningen på de lokala ytorna. Detta åstadkoms 

genom att ta hänsyn till och bearbeta  informationen från konsultationerna med samhället.

Kriterium 11 En blandning av användningsområden ska finnas på entrévåningarna (i den mån det är möjligt) genom 

hela utvecklingen för att uppmuntra en känsla av livfullhet genom:

• frekvent/vanligt användande

• verksamhetsspill mot gatan (ex. caféer)

• transparent glass som tillåter både en möjlighet att se in, som att se ut.

Mikroklimat 3 poäng

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 1 En mikroklimatsimulation/studie visar effekten av städernas morfologi på de externa mikroklimatet på 

utvecklingen och omgivande områden.

Kriterium 2 Utvecklingen är utformad för att minimera ogynnsamma förhållanden, inklusive negativa 

mikroklimatsfaktorer.

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 3 Kriterium 1 och 2 är avklarade

Kriterium 4 Utvecklingen är utformad för att öka positiva förhållanden genom åren.

Poäng kriterier 3 poäng

Kriterium 5 Kriterium 1 till 4 är avklarade

Kriterium 6 En lämplig och ett varierat utbud av goda mikroklimatsförhållanden har tillhandahållits under 

utvecklingen för att tillgodose en god blandning av personliga preferenser.

Kriterium 7 Utformningen av de sociala utrymmena optimerar mikroklimatets förhållanden under alla tidpunkter 

på året.

Kriterium 8 Vid lokaliseringen och utformningen av gång‐/cykelvägar tas det full hänsyn till mikroklimatets 

förhållanden

Verktyg 3 poäng



Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 1 Tillhandahållande av en enda tillträdespunkt för varje tjänst som finns/löper genom i området.

Kriterium 2 Följande tjänsteleverantörer har åtagit sig de samordnade installationerna som är relaterade till 

infrastrukturen:

• gas

• elektricitet

• vatten/avlopp

• telefonledningar/internetkablar

• värme och kyla (där de är relevant/nödvändigt)

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 3 Kriterium 1 och 2 är avklarade

Kriterium 4 Tillträde till tjänster ska inte tillhandahållas nära någon cirkulationsväg inom området.

Kriterium 5

Privata tjänsteleverantörer har åtagit sig att tillhandahålla tillträde till nätverken för underhållning 

som inte ska störa kundernas försörjning i större grad, eller orsaka störning i onödan, kostnader eller 

olägligheter för varken de publika lokalerna, de boende eller deras grannar.

Poäng kriterier 3 poäng

Kriterium 6 Ett kanalsystem tillhandahålls utöver den nödvändiga kapaciteten för att tillåta framtida expansioner 

av tjänster och service.

Anpassning efter klimatförändringarna 3 poäng

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 1

Bevis har använts från den lokala myndigheten och offentligrättsliga organ för att kunna förstå de 

kända och förutspådda förändringarna av klimatförändringarna på utvecklingsområdet.

Kriterium 2

Den översiktligaplanen tar hänsyn till bevisen på de förändringar som uppstår av klimatförändringarna 

på utvecklingsområdet och visar i utformningsplanerna hur risken kommer hanteras.

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 3 Kriterium 1 och 2 är avklarade

Kriterium 4 Den översiktliga planen tar hänsyn till bevisen på de förändringar som uppstår av 

klimatförändringarna på utvecklingsområdet och visar i utformningsplanerna hur risken kommer att 

minska.

Poäng kriterier 3 poäng

Kriterium 5 Kriterium 1 till 4 är avklarade

Kriterium 6 Den översiktliga planen tar hänsyn till bevisen på de förändringar som uppstår av 

klimatförändringarna på utvecklingsområdet och visar i utformningsplanerna hur risken kommer att 

minska genom användandet av "vinn ‐ vinn" mätningar.

Grön infrastruktur 4 poäng

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 1 Konsultationer har gjorts med den lokala myndigheten, redan existerande boende och potentiella 

användare för utvecklingen, för att förstå de önskade användningsområden, utformning, kvalitet och 

lokkalisering av tillgängliga och naturliga gröna områden.

Kriterium 2

En grön infrastrukturplan utvecklas som en del av den översiktliga planen. En sammanställning av 

responsen från konsultationerna och eventuella begränsningar gällande tillhandahållandet av 

tillgänglig och naturligt gröna områden förklaras i detta dokument

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 3 Kriterium 1 och 2 är avklarade

Kriterium 4 Den översiktliga planen är utformad för att tillåta alla boende att bo inom gångavstånd till ett grönt 

område via en säker och praktisk gångväg.

Kriterium 5 Det finns en förvaltningsstrategi färdig eller projektören kan bekräfta att den kommer vara färdig för 

att tillhandahålla en långsiktig förvaltning av de gröna områdena.

Poäng kriterier 3 poäng

Kriterium 6 Kriterium 1 till 5 är avklarade

Kriterium 7 Den gröna infrastrukturplanen görs för att tillhandahålla de önskade användningsområdena och 

utformningarna ställs samman under konsultation.  Alla avvikelser under konsultationerna ska 

motivera dess rimlighet.

Kriterium 8 I stadsområden ska standarderna från Accessible Nature Green Space Standard uppnås.

Poäng kriterier 4 poäng

Kriterium 9 Kriterium 1 till 8 är avklarade

Kriterium 10 Den gröna infrastrukturplanen gör för att tillhandahålla den önskade kvantiteten och området som 

anges i konsultationen.

Lokal parkering 1 poäng

Minimum kriterier Inga poäng

Kriterium 1 Konsultation har ägt rum mellan den lokala myndigheten, den högre myndigheten, projektören, 

samhällsrepresentanter och alla intressenter.

Kriterium 2 Resultatet av konsultationen har analyserats och ett lämpligt antal parkeringar för utvecklingen, som 

uppmuntrar hållbara transporter ur miljöperspektiv, har tillsammans med den lokala myndigheten 

bestämts
Poäng kriterier 1 poäng



Kriterium 3 Kriterium 1 och 2 är avklarade

Kriterium 4 Parkeringar integreras i utvecklingen utan att bli dominerande på området eller störa cyklisterna, 

gångtrafikanter eller motorfordons rörelse.

Kriterium 5 Där det är lämpligt ska boendeparkering lokaliseras bakom, under, ovanpå eller till sidan av 

byggnaderna som motsats till den främre sidan.

Kriterium 6 Boendeparkering förbises av byggnaderna och är lokalisering på ett lämpligt avstånd från fordons 

ägarens bostad, som fastställs under konsultationerna.

Översvämningsrisk 3 poäng

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 1 Rekommendationerna från de lämpliga offentligrättsliga organen för utvecklingens specifika 

översvämningsrisk bedömning, arbetas in i den översiktligaplanen.

Kriterium 2 En lämpligt kvalificerad yrkesman utses för att göra uträkningar och tillhandahålla utformningskriterier 

för alla element som berörs av dagvattenavriningens dräneringssystem och sammanställa detta i en 

rapport.

Kriterium 3 Toppandelen av dagvattenavriningen under utvecklingens livstid, som tillåter att klimatet ändrar sig, 

är inte större för det utvecklade området än det var innan utvecklingen var klar/fanns. Detta bör följas 

upp första året samt en återkommande händelse vart 100:e år.

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 4 Kriterium 1 till 3 är avklarade

Kriterium 5

Några ytterligare volymer av regnvatten förutsägs vara orsakade av nya utvecklingar som kan 

uppkomma inom 1 till 100 år. Vid varaktighet runt 6 timmar bör begränsning försöka göras med hjälp 

av infiltration och andra SuDs tekniker. Är detta inte är möjligt kommer tekniska ändringar behöva 

tillhandahållas och alternativa flödeshastigheter måste istället uppfyllas.

Poäng kriterier 3 poäng

Kriterium 6 Kriterium 1 till 5 är avklarade

Kriterium 7

Där översvämning av egendom inte kommer att ske i fall att det lokala dräneringssystemet skulle 

kollapsa till följd av antingen extrema skyfall, dåligt underhåll eller skador/blockage av olyckor.

Markanvändning och ekologi
Vattenföroreningar 3 poäng

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 1 En omfattande och en regelbundet uppdaterad dräneringsplan på utvecklingsområdet ska göras 

tillgänglig för myndigheterna som har ansvar för att underhålla dräneringens infrastruktur och för 

framtida da brukare av utvecklingen. Detta är för att förhindra att dräneringen ska bli påverkad av 

framtida arbeten eller brist på underhåll.

Kriterium 2 Åtgärder tas för att undvika potentiella vattenföroreningar under byggnationen som är i enlighet med 

Environment Agencys riktlinjer för att förebygga föroreningar.

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 3 Kriterium 1 och 2 är avklarade

Kriterium 4 Där en lämpligt kvalificerad yrkesman utformar ett system för att försäkra att allt dagvatten från alla 

hårda ytor ska få en lämplig mängd behandling som är i enlighet med SuDS manual för att minimera 

risken för föroreningar.

Kriterium 5

Där byggnader har förvaringsutrymmen för kemikalier/flyttande gas, ska avstängningsventiler sätts in i 

dräneringssystemet för att förhindra att kemikalier strömmar ut i naturliga vattendrag.

Kriteria 6 Specifikationer på olja/bensin separatorer i dagvattnets dräneringssystem, där det är en stor risk för 

föroreningar eller läckage av vätskor, så som bensin och olja.

Poäng kriterier 3 poäng

Kriterium 7 Kriterium 1 till 6 är avklarade

Kriterium 8 En lämpligt kvalificerad yrkesman bekräftar att det inte kommer vara några utsläpp från 

utvecklingsområdet vid regnfall på upp max 5 mm.

Förbättringar av det ekologiska värdet 3 poäng

Poäng kriterier 1 poäng

Kriteriaum1

Den översiktliga planen ökar det ekologiska värdet genom att införa nya arter som är lämpliga eller 

genom öka antalet av de redan existerande arterna på området, i enlighet med de rekommendationer 

som den kvalificerade ekologisten och lämpliga lagstadgar eller "vilda" organ har.

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 2 Kriterium 1 är avklarad

Kriterium 3

Den översiktligaplanen ökar det ekologiska värdet genom att skydda, förbättra och/eller genom 

grönakilar på området som länkar ihop det etablerade och/eller det nya djurlivets invånare inom om 

rådet eller angränsande till området. Dessa förslag borde utvecklas utifrån rekommendationer från 

den kvalificerade ekologisten och lämpliga lagstadgar eller "vilda" organ.

Poäng kriterier 3 poäng

Kriterium 4 Kriterium 1 till 3 är avklarade

Kriterium 5 Ekologistens planer är integrerad med en grön infrastrukturplan för att maximera följande:

• bekvämligheter och sociala tjänster



• ockupanters/användares hälsa och välmående

• bevarande (arv och arkeologi)

• anpassning till klimatändringar

• estetiska värden på gröna kilar inom och utanför utvecklingsområdet

Landskap 5 poäng

Minimum kriterier Inga poäng

Kriterium 1 En lämpligt kvalificerad ekologist bekräftar att den detaljerade landskapsarkitekturen och 

planteringsutformningen och de platsspecifika skyddsåtgärderna överensstämmer med ekologistens 

förberedda strategi.

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 2 Kriterium 1 är avklarad

Kriterium 3 Åtminstone 60 % av alla träd, buskar och örtplanteringar ska bestå utav inhemska arter.

Kriterium 4 Ett åtagande görs för att utse en ekologisk tjänsteman för att säkerhetsställa att den ekologiska 

strategin genomförs under byggnationsfasen

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 5 Kriterium 1 till 4 är avklarade

Kriterium 6 Åtminstone 80 % av alla träd, buskar och örtplanteringar ska bestå utav inhemska arter.

Poäng kriterier 3 poäng

Kriterium 9 Kriterium 1 till 8 är avklarade

Kriterium 10

Ett åtagande görs för förbereda och genomföra plan över vårdande och underhållning av landskapet, 

för att försäkra att långsiktiga mål från ekologistens målsättningar och dennas underhållningsplan 

under ockupation. Planen bör tillåta planerad underhållning och skydd. Den borde även etablera 

lämpliga och värkställningsbara ansvarsområden för vårdande och underhållning som det har kommit 

fram till och som är i enlighet med den ekologiska strategin.

Transport och rörelse
Säkra och attraktiva gator 4 poäng

Minimum kriterier Inga poäng

Kriterium 1 Transportbedömningen eller uttalandet och reseplaner används för att informera om målen på 

utformningen av gatorna.

Kriterium 2 En sammanhängande bedömning görs för att bestämma en lämplig layout av gatorna i förhållande till 

de existerande eller planerade byggnaderna eller öppna utrymmena.

Kriterium 3 Ett rörligt ramverk har utvecklats för att bestämma layouten och utformningen av gatorna som 

kommer främja hållbara förflyttningar och transporter inom rese planen.

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 4 Kriterium1 till 4 är avklarade

Kriterium 5 Gatornas layout och utformning av gång‐ och cykelvägar gör de säkra och trygga genom att innefatta 

följande:

• i bostadsområden, förbiser alla gator och öppna utrymmen av flera bostäder

• alla kopplingspunkter och vägar genom området ska vara väl belysta, direkt eller förbisett.

• övergångsställen är utformade för att försäkra säkerhet för alla användare

• en tydlig skillnad görs mellan publika, halvt publika och privata ytor som är utvändiga.

Kriterium 6

Utformningsåtgärder införlivas i den översiktligaplanen för att försäkra säkerhet med hänsyn till 

tyngre fordon och gångtrafikanter och cykliströrelser. Som minimum, fordonsleveransområden ska 

inte vara åtkomstbara via parkeringsplatser och ska verken korsa eller dela gång‐ och cykelvägar.

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 7 Kriterium 1 till 6 är avklarade

Kriterium 8 Landskapsutformnings strategin ska förbättra gångvägarna genom utformningen och 

tillhandahållandet av attraktiva landskap.

Kriterium 9 Gångvägar ska göra det lättare att navigera runt utvecklingen genom att använda nyckelfunktioner 

och befintliga stadsdelar för att hjälpa till med navigeringen. Som minimum ska följande uppnås:             

• nya vägar som går in i utvecklingen är en fortsättning på redan befintliga vägar från omgivande

områden.

• vägar kopplar samman bostadsområden till, och mellan, samhällsknutpunkter inom utvecklingen

och inom omgivande områden.

Poäng kriterier 3 poäng

Kriterium 10 Kriterium 1 till 9 är avklarade

Kriterium 11 Inom utvecklingens trafikanordningsplan, har mål satts upp angående olyckor som sker p.g.a. trafiken 

på vägarna och detta mål har godkänts av och informerats av den lokala myndigheten, den högre 

myndigheten och/eller polismyndigheten.

Kriterium 12 Potentiella bullerstörningar från fordon och potentiella visuella‐ och vibrationsstörningar från tyngre 

fordon som påverkar områdets användare har mildrats genom layouten av vägarna, orienteringen på 

byggnaderna och skyddszoner.

Poäng kriterier 4 poäng

Kriterium 13 Kriterium 1 till 12 är avklarade

Kriterium 14

Ett underhållningskontrakt ska införas för externa områden som inte täcks av den lokala myndigheten 

under åtminstone de fem första åren, från och med att utvecklingen blir ockuperad.



Cykelnätverk 1 poäng

Minimum kriterier Inga poäng

Kriterium 1 Ett rörligt ramverk eller liknande täcker punkterna A  till E nedan.

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 2 Kriteria 1 är avklarad

Kriterium 3 Ett rörligt ramverk eller liknande täcker punkterna F till G nedan.

Punkt Beskrivning

A Cykelvägar inom utvecklingen sammansluter till, eller är en fortsättning av befintliga vägar från 

omgivande områden.

B Cykelvägar kopplar ihop bostadsområden till, och mellan, samhällsknutpunkter inom utvecklingen och 

omgivande områden.

C Cykelvägar är raka och säkra, väl upplysta och säkra övergångsställen m.m.

D Cykelvägar är segregerade från fordon och gångtrafikanter där det är lämpligt:

• på lågfartsvägar kan cyklister integreras med fordon

• på flitigt använda gator eller vägar med högre fart ska det finnas tydliga cykelfiler

• separata cykelfiler ska finnas där det finns utrymme

• gångtrafikanter och cyklister kan dela samma utrymme, men åtgärder måste tas för att segregera 

dessa två

E Lämpligt detaljerad skyltning angående riktning och väg information tillhandahålls för att underlätta 

cyklisternas navigering runt området och inom omgivande områden.

G Cykelvägarna är attraktiva och utformade för att vara trevliga för att uppmuntra cykling och för att 

avskräcka användandet av fordon.

Tillgänglighet till publika transportmedel 4 poäng

Poäng kriterier 1 ‐ 4 poäng

Kriterium 1 Avståndet från varje byggnadsentré till en kompatibel transportnod måste vara säker och bekväm 

gångväg och mellan följande avstånd:

Poäng Distans inom städer

1 ≤ 650 m

2 ≤ 550 m

3 ≤ 450 m

4 ≤ 350 m

För att se helt fullständiga kriterier och kompletterande uppgifter till kriterierna se "BREEAM Communities Technical Manual

SD202 ‐ 0.0:2012 " av BRE sida 46 ‐ 100.



Styrning
Kommunal förvaltning av anläggningar 3 poäng

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 1 Alla kommunala anläggningar ska utvecklas och skötas under byggnationsfasen med rutiner som tillåter ett 

överlämnande till den ansvariga parten vid projektets slut.

Kriterium 2 Tränings‐ och användarmanualer ska tillhandahållas till den ansvariga parten för organisationen och 

underhållningen av de kommunala anläggningarna, särskilt i relation till hållbar utformning och tekniker som är 

obekanta för användaren.

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 3 Kriterium 1 och 2 är avklarade

Kriterium 4 Projektören går med på att förse utvecklingen med ett betydande stöd till en kommunal grupp eller fond för att 

genomföra förvaltningen av en eller flera kommunala anläggningar

Poäng kriterier 3 poäng

Kriterium 5 Kriterium 1 till 4 är avklarade

Kriterium 6

Projektören går med på att förse utvecklingen med ett betydande stöd till en kommunala utvecklingsfond 

(CDT) eller ett förvaltnings företag för nya samhällen. Den lokala myndigheten går med på att jobba i ett 

partnerskap med den kommunala utvecklingsfonden. Förvaltnings strukturen tas fram gemensamt

Social‐ och ekonomisk välfärd
Lokala folkspråket 2 poäng

Minimum kriterier Inga poäng

Kriterium 1 En granskning av det kringliggande området till den tänkta utvecklingen sker för att fastställa de viktigaste 

aspekterna av den lokala karaktären.

Kriterium 2 Konsultation har ägt rum mellan den lokala myndigheten, projektören, samhällsrepresentanter och andra 

intressenter.

Kriterium 3 Resultatet av konsultationen har analyserats och nyckelelementen som borde ha inkluderats i utformningen för 

att stöda det lokala folkspråket bestäms.

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 4 Kriterium 1 till 3 är avklarade

Kriterium 5 Utformaren/projektören har demonstrerat att nyckelelementen som är identifierade i granskningen och 

konsultationen kommer tillämpas i utformningen av området.

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 6 Kriteria 1 till 5 är avklarade

Kriterium 7 Steg har åtagits för att förstärka den lokala identiteten på olika punkter. Detta inkludera, men begränsas till:       

• användning av lokala material

• användning av lokala byggnadsformer, höjd och arkitektoniska faktorer

• införande eller bevarande av historiska inslag/föreningar

• användning av lokala eller regionala växter genom utvecklingen

• användning av publik konst

• involvera samhället i utformningen av samhällets knutpunkter och öppna ytor m.m.

Omfattande utformningen 3 poäng

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 1

En omfattande utformning och strategi framställs i början av utvecklingen inklusive tillgänglighets problem, 

integration och nödutrymning för alla ockupanter och besökare, med specifik åtanke på människor välmående 

och ålder, kön, etniska tillhörighet, tro och/eller nedsättningar som är kopplade till vardagliga behov.

Kriterium 2 Samhällsengagemang används för att utveckla den omfattande utformningsstrategin.

Kriterium 3 Där det är möjligt ska nationell och lokala myndighetens vägledning om upphandling omfattande samhällen 

och utformning följts upp.

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 4 Kriteria 1 till 3 är avklarade

Kriterium 5 En person är identifierad eller utsedd inom utformningsgruppen för att kämpa och ge en översikt över den 

omfattande utformningen och förvaltningen inom projektgruppen, under de översiktliga formuleringarna och 

fortsatta utformningen av den översiktligaplanen.

Poäng kriterier 3 poäng

Kriterium 6 Kriterium 1 till 5 är avklarade

Kriterium 7 En lämpligt kvalificerad oberoende tillgångskonsult får som uppdrag att tillhandahålla både strategiska och 

detaljerade utformningsförslag.

Kriterium 8

Överläggningar och diskussioner görs inom projektgruppen och projektledaren följer upp via dokumentation 

och preliminära yttranden från tillgångskonsulten. Synpunkter från organisatoriska pliktinnehavare och tredje 

parts aktieägare ska också redovisas, registreras och beaktas.

Kriterium 9 Det finns bevis i de beslut som har fattats om att designens betydelse förutspås och planer görs för att utveckla 

det operativa förvaltningsstrategierna.

Ljusföroreningar 3 poäng

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 1

Instruktionerna för ljusutformningen på utvecklingen har blivit färdigställda i linje med den lokala 

myndighetens instruktioner. Som minimum måste instruktionerna för ljusutformningen referera till 

gatubelysningen och varje säkerhetsbelysning som kommer tillhandahållas av projektören på området.

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 2 Kriterium 1 är avklarad

Kriterium 3 100 % högeffektiva gatubelysningar med begränsat ljusgenomsläpp uppåt ska installeras.

Poäng kriterier 3 poäng

Kriterium4 Kriterium 1 till 4 är avklarade

Steg 3: Utforma detaljerna

Bilaga 3



Kriterium 5

100 % högeffektiva gatubelysningar med begränsat ljusgenomsläpp uppåt ska installeras för ytterligare 

belysning.

Kriterium 6 Den slutliga instruktionen för ljusutformningen på utvecklingen, beskriver hur ljusföroreningarna ska 

minimeras, samt beskriver hur specifikationerna av belysningen bekräftar att belysningen är energisnåla och 

utformade/installerade för att reducera ljusföroreningarna.

Arbetskraft‐ och kompetensförsörjning 3 poäng

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 1 Åtminstone 10 % av den anställda arbetskraften under byggnationsfasen av utvecklingen är lokalt baserad.

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 2 Kriterium 1 är avklarad

Kriterium 3 Projektören åtar sig att anställa åtminstone 50 % av arbetskraften för den pågående förvaltningen och drift av 

utvecklingen från det lokala området.

Kriterium 4 Projektören ska fortsätta stödja och främja ett kompentensbaserat arv inom det lokala området

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 5 Projektören ska engagera sig i lokala utbildningsleverantörer

Resurser och energi
Hållbara byggnader 6 poäng

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 1

Projektören och utformningsgruppen åtar sig att utforma byggnaderna på området enligt de bäst erkännda 

standard praxis som finns i branschen angående hållbar utformning för en eller flera av följande nyckel 

problemen: vatten, avfall, effekter som uttrycks i materialet, och ockupanternas hälsa och välmående

Kriterium 2 Åtagandet har bekräftats genom ett planerings tillstånd från den lokala myndigheten.

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 3 Projektören och utformningsgruppen åtar sig att utforma byggnaderna på området enligt de bäst erkännda 

standard praxis som finns i branschen angående hållbar utformning för byggnaderna på området. Standarderna 

täcker de följande nyckel problemen: vatten, avfall, effekter som uttrycks i material, och ockupanternas hälsa 

och välmående.

Kriterium 4 Åtagandet har bekräftats genom ett planeringstillstånd från den lokala myndigheten.

Poäng kriterier 3 ‐ 6 poäng

Kriterium 5 Projektören och utformningsgruppen åtar sig att ta in en ackrediterad tredje parts bedömningssystem, så som 

the Code for Sustainable Homes och BREEAM, för att mäta nivån på den hållbara utformningen och 

konstruktionen av byggnaderna på området.

Kriterium 6 Åtagandet har bekräftats genom ett planerings tillstånde från den lokala myndigheten .

Poäng Code for Sustainable Homes                 BREEAM rating

3 Level 3 Good

4 Level 4 Very Good

5 Level 5 Excellent

6 Level 6 Outstanding

Skonsamma material 6 poäng

Hållbara material

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 1

Entreprenörer och Under entreprenörer har miljöledningssystemsstrategier och rutiner för att säkerhetsställa 

en hållbar förvaltning och leveranser av material som används i den offentliga sfären.

Kriterium 2 40 ‐ 60 % av materialen (som används i den offentliga sfären) i området ska ha en A+ till B gradering, som 

bestäms i Green Guide to Specifikation.

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 3 Kriterium 1 är avklarad

Kriterium 4 Över 60 % av materialen (som används i den offentliga sfären) i området ska ha en A+ till B gradering, som 

bestäms i Green Guide to Specifikation.

Poäng kriterier 3 poäng

Kriterium 5 Kriterium 1 är avklarad

Kriterium 6 Där det är mer än 80 % av materialen (som används i den offentliga sfären) i området ska ha en A+ till B 

gradering, som bestäms i Green Guide to Specifikation.

Vägbyggnadsmaterial

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 7

Där mer än 15 % (av volymen eller höjden) av vägbyggnadsmaterialen är lokalt återvunna eller utgörs av 

återvunnet material.

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 8 25 ‐ 30 % (av volymen eller höjden) av vägbyggnadsmaterialen är lokalt återvunna eller utgörs av återvunnet 

material

Poäng kriterier 3 poäng

Kriterium 9 Där mer än 30 % (av volymen eller höjden) av vägbyggnadsmaterialen är lokalt återvunna eller utgörs av 

återvunnet material.

Resurseffektivitet 4 poäng

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 1

Där existerande byggnader på utvecklingens område har identifierats för renovering, återanvändning eller 

rivning, görs en granskning av de existerade byggnaderna, konstruktionerna eller hårda ytorna som färdigställs 

för att maximera återvinningen av materialen efter rivning/renovering för att efterföljande produkter X.

Kriterium 2 Där arbeten troligt kommer producera utgrävningsavfall (jord och stenar), är följande utvärderat och hänvisat 

inom avfalls förvaltningsstrategin/planen:

• en uppskattning av hur stor mängd utgrävningsavfall det blir

• hur man ska maximera återanvändandet av utgrävningsavfallet är genomförbart, och om inte, hur ska man

maximera återhämtandet av materialet.



Kriterium 3 Utformningsgruppen har bäddat in resurseffektiviteten i det övergripande utformningssystemet med specifika 

referenser till WRAP's Designing out Waste principer för alla civilingenjörs arbeten som genomförspå bygg‐

parbetsplatsen och på byggnadsnivå.

Kriterium 4 En avfallsstrategi/plan har genomförts för att bekräfta den uppskattade mängden och typen av konstruktions‐

rivnings‐ och utgrävnings avfall från det utvecklingens område, inklusive infrastruktur utvecklingen och 

landskapsutformningen.

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 5 Kriterium 1 till 4 är avklarade

Kriterium 6 Landskapsutformaren har informerats om och hänvisats till avfallshanteringsstrategin/planen, med specifika 

mål på att behålla konstruktions‐, rivnings‐ och utgrävningsmaterial och utgrävningsavfall inom området

Kriterium 7

Där utformningsarbetet redan har på börjats i byggnads nivån, hänvisar kortfattade utformningsreferenser till 

Designing out Waste principerna och informeras via avfallshanteringsstrategin/planen. Där 

tomt/byggnadsnivåernas utveckling inte är avtalade om än, måste det stå som ett krav för utvecklingen.

Kriterium 8

Där privata tomter är utvecklade oberoende av hela utvecklingen, ska projektören tillhandahålla ett skriftligt 

åtagande att minska avfallet och maximera återanvändningen av under byggnationsfasen och teckna avtal med 

huvudentreprenören eller avfallshanteringsentreprenören.

Poäng kriterier 3 ‐ 4 poäng

Kriterium 9 Kriterium 1 till 8 är avklarade

Kriterium 10

Projektören har tillhandahållit ett skriftligt åtagande om att en överenskommelse ska finnas vid början av 

byggnationen för att förhindra icke‐farligt konstruktions‐ och rivningsavfall från deponering

Poäng Typ av avfall Volym Antal ton

3 Icke rivningsavfall 70% 80%

Rivningsavfall 80% 90%

4 Icke rivningsavfall 85% 90%

Rivningsavfall 85% 95%

Koldioxidutsläpp från transporter 1 poäng

Minimum kriterier Inga poäng

Kriterium 1

En förstudie/kontorsbedömning genomförs med hjälp av informationen från transportbedömningen eller 

transportuttalandet för att etablera alternativa transport åsikter på utvecklingen som är lämpliga.

Kriterium 2 Transportplanen för utvecklingen utgör de alternativa transport åsikterna som är lämpliga, med grund i:

• ockupanterna av utvecklingen

• potentiella minskningar av växthusgasen genom olika lösningar

• kostnader som är kopplade till olika lösningar.

• existerande alternativa transportmedelelsanläggningar som finns inom samhället

• möjligheten för externa finansieringar

• möjligheten för kommunala förvaltningslösningar

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 3 Kriterium 1 och 2 är avklarade

Kriterium 4 Åtminstone ett alternativt hållbart transportmedel har etablerats/inarbetats i samhället

Kriterium 5 De hållbara transportmedelsvalen är marknadsförda för att försäkra att alla medlemmar i samhället är 

medvetna om det alternativa alternativen.

Kriterium 6 En förvaltningsplan är gjord för kunna bevaka användandet och försäkra att anläggningarna är väl omskötta

Markanvändning och ekologi
Regnvattenupptagning 3 poäng

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 1 5 ‐ 25 % av de totala hårda ytorna på området är utformade för att tillåta upptagning av regnvatten för 

återanvändning.

Kriterium 2 Alla regnvattenupptagningssystem är utformade i enlighet med BS 8515:2009 och upptagningsområdet mäts i 

enlighet med BS EN 12056‐3:2000

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 3 Kriterium 1 och 2 är avklarade

Kriterium 4 26 ‐ 50 % av de totala hårda ytorna på området är utformade för att tillåta upptagning av regnvatten för 

återanvändning.

Poäng kriterier 3 poäng

Kriterium 5 Kriterium 1 till 4 är avklarade

Kriterium 6 Mer än 50 % av de totala hårda ytorna på området är utformade för att tillåta upptagning av regnvatten för 

återanvändning.

Transport och rörelse
Cykelanläggningar 2 poäng

Minimum kriterier Inga poäng

Kriterium 1 Konsultation har ägt rum mellan den lokala myndigheten, projektören, samhällsrepresentanter och andra 

intressenter för att fastställa det sannolika behovet av anläggningar. Konsultationen tar hänsyn till alla för 

väntade användare på utvecklingens område, redan existerande cykelanläggningar, potentiella lokaliseringar av 

anläggningarna och förväntade krav.

Kriterium 2 Resultatet av konsultationen har analyserats och en lämplig mängd cykelanläggningar för att främja cykling i 

området har bestämts.

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 3 Kriterium 1 och 2 är avklarade

Kriterium 4 Ett åtagande görs för att lämpliga utrymmen för cykelförvaring som ska rymma minimum kraven.



Kriterium 5 Ett lag krav tas för att försäkra att icke‐boendehus tomtsutvecklare tillför ett lämpligt antal duschar, 

omklädningsrum och skåp, och andra utrymmen där blöta kläder kan torka.

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 6 Kriterium 1 till 5 är avklarade

Kriterium 7 Under konsultationerna ska de lokala myndigheterna och projektören kommit överens om en 

förvaltningsstrategi för cykelanläggningarna och tillägnade pengar ska fördelas över förvaltningen av och 

ändringar av cykelanläggningarna vid samhällets knutpunkter.

Offentliga transport anläggningar 2 poäng

Minimum kriterier Inga poäng

Kriterium 1 Konsultation har ägt rum mellan den lokala myndigheten, projektören, samhällsrepresentanter och offentliga 

transportleverantörer för att fastställa det troliga behovet.

Kriterium 2 Resultatet av konsultationen har analyserats och lämpliga anläggningar är planerade och utformade för att 

främja användandet av offentliga transporter

Kriterium 3 Skydd ska tillhandahållas vid offentliga transporter, speciellt de som är nära samhällets knutpunkter inom 

utvecklingens område.

Kriterium 4 Skydd ska vara av lämplig storlek för att kunna inhysa potentiella användare av varierade åldrar och 

nedsättningar.

Poäng kriterier 1 poäng

Kriterium 5 Kriterium 1 till 4 är avklarade

Kriterium 6 Skydd inom utvecklingens område ska uppfylla punkterna A ‐ H nedan.

Poäng kriterier 2 poäng

Kriterium 7 Kriterium 1 till 6 är avklarade

Kriterium 8 Skydd inom utvecklingens område ska uppfylla punkterna I ‐ L nedan.

Punkt Beskrivning

A Skydd ska utformas och sättas upp för att ge skydd mot väderlek, med hänsyn till rådande vindriktningar, att de 

kan stänka från förbi passerande bilar och skydd från solen

B Skydd ska tillhandahålla en säker och komfortabel väntplats för användare, skydden ska särskilt vara väl 

upplysta och ha tillräcklig ventilation för att undvika överhettning.

C Skydden ska vara synliga för omgivande miljöer och samhälle

D Skydd ska inte hindra andra områdesanvändare, så som gångtrafikanter och cyklister, och ha tillräckligt 

utrymme för rullstolsanvändare och de med barnvagnar att kunna passera.

E Skydd ska ha uppdaterade tidtabellsinformation som syns tydligt inne i skyddet.

G Gatumöbler ska inte placeras där påstigning/avstigning förväntas äga rum. Gatumöbler borde inte vara 

placerade inom väntar området.

H

Strukturer för säker cykelparkering tillhandahålls nära de offentliga transportskydden/anläggningar för att 

tillåta smidig överföring mellan olika typer av transporter. Antalet cykelplatser som behöver finnas ska 

bestämmas med hänsyn på de troliga användarna som identifieras i transportbedömningen.

I Papperskorgar ska finnas vid alla skydd, placerad för att undvika störningar med användarna av skyddet. 

Regelbunden hämtning ska förhandlas med kommunen.

J Skydd ska ha tidtabellsinformation i realtid.

K

På de platser som konsultationerna har identifierat som platser där det är risk för vandalism, CCTV som täcker 

skydden och omgivande område borde installeras och skydd borde byggas med vandalismsäkra material.

L En förnyelsebar energiförsörjning ska användas för att driva skyddens energi och tidtabellsinformationen i 

realtid.

Innovationer
Innovationer 7 poäng

Godkända innovationer

Kriterium 1

En innovations poäng kan tilldelas för varje innovations sökning som är godkända av BRE Global, där 

utvecklingen ska uppfylla kriterierna som definieras inom en Approved Innovation application form.

För att se helt fullständiga kriterier och komletterande uppgifter till kriterierna se "BREEAM Communities Technical Manual

SD202 ‐ 0.0:2012 " av BRE sida 101 ‐ 135.



Steg 1: Fastställa principerna för utvecklingen
Styrning Viktning Tillgängliga poäng Värdet på varje poöng

Samrådsplan 2,3% 1 2,3%

Social- och ekonomisk välfärd             Viktning Tillgängliga poäng Värdet på varje poäng

Ekonomiska konsekvenser 8,9% 2 4,4%

Demografiska behov och prioriteringar 2,7% 1 2,7%

Översvämningsrisk 1,8% 2 0,9%

Buller 1,8% 3 0,6%

Resurser och energi Viktning Tillgängliga poäng Värdet på varje poäng

Energistrategi 4,1% 11 0,4%

Existerande byggnader och infrastruktur 2,7% 2 1,4%

Vattenstrategi 2,7% 1 2,7%

Markanvändning och ekologi Viktning Tillgängliga poäng Värdet på varje poäng

Energistrategi 3,2% 1 3,2%

Markanvändning 2,1% 3 0,7%

Transport bedömning 3,2% 2 1,6%

Totalta poäng Steg 1 35,5%

Steg 2:  Bestämma utvecklingens layout
Styrning Viktning Tillgängliga poäng Värdet på varje poäng

Konsultation och engagemang 3,5% 2 1,7%

Utformnings omdöme 2,3% 2 1,2%

Social- och ekonomisk välfärd             Viktning Tillgängliga poäng Värdet på varje poäng

Bostadsförsörjning 2,7% 2 1,4%

Leverans av tjänster, faciliteter och bekvämligheter 2,7% 7 0,4%

Offentliga sfären 2,7% 2 1,4%

Mikroklimat 1,8% 3 0,6%

Verktyg 0,9% 3 0,3%

Anpassning efter klimat förändringarna 2,7% 3 0,9%

Grön infrastruktur 1,8% 4 0,5%

Lokal parkering 0,9% 1 0,9%

Översvämningsrisk 1,8% 3 0,6%

Markanvändning och ekologi Viktning Tillgängliga poäng Värdet på varje poäng

Vattenföroreningar 1,1% 3 0,4%

Förbättringar av det ekologiska värdet 3,2% 3 1,1%

Landskap 2,1% 5 0,4%

Transport och rörelse Viktning Tillgängliga poäng Värdet på varje poäng

Säkra och attraktiva gator 3,2% 4 0,8%

Cykelnätverk 2,1% 1 2,1%

Tillgänglighet till publika transportmedel 2,1% 4 0,5%

Totalta poäng Steg 2 37,5%

Steg 3: Utforma detaljerna
Kommunalt ägarskap Viktning Tillgängliga poäng Värdet på varje poäng

Bilaga 4



Kommunal förvaltning av anläggningar 1,2% 3 0,4%

Social- och ekonomisk välfärd             Viktning Tillgängliga poäng Värdet på varje poäng

Lokala folkspråket 0,9% 2 0,5%

Omfattande utformningen 1,8% 3 0,6%

Ljusföroreningar 0,9% 3 0,3%

Arbetskraft- och kompetensförsörjning 5,9% 3 2,0%

Resurser och energi Viktning Tillgängliga poäng Värdet på varje poäng

Hållbara byggnader 4,1% 6 0,7%

Skonsamma material 2,7% 6 0,5%

Resurseffektivitet 2,7% 4 0,7%

Koldioxidutsläpp från transporter 2,7% 1 2,7%

Markanvändning och ekologi Viktning Tillgängliga poäng Värdet på varje poäng

Regnvattenupptagning 1,1% 3 0,4%

Transport och rörelse Viktning Tillgängliga poäng Värdet på varje poäng

Cykel läggningar 1,1% 2 0,5%

Offentliga transport anläggningar 2,1% 2 1,1%

Totalta poäng Steg 3 27,0%

Extra poäng
Innovationer Viktning Tillgängliga poäng Värdet på varje poäng

Innovationer 7,0% 7 1,0%

Totalta poäng Steg 3 7,0%



Bilaga 5 

Huvudkategori: Q1 Miljöaspekter 

Q1.1.1 Förhållande mellan grön- och vattenområden och bebyggd mark. 
Graden av bevarad natur i staden bedöms efter hur stor area av den totala markytan som 
består av grön- och vattenområden.  
Formel: 

      
                                    

                   

Q1.2.1 Luft 
Koncentrationen av fotokemiska oxidanter bedöms, då de är en tillförlitlig indikator på 
miljökvaliteten. Ju högre koncentrationer desto sämre luftkvalitet.  
Formel:  

Index [%] = Antal dagar då den fotokemiska koncentrationen minst en timme under 
dagtid är lika med eller överskrider 0,12ppm/365 dagar 

Q1.2.2 Vatten 
Det biologiska syrebehovet i publika vattendrag bedöms. 
Formel:  

Index [mg/l] = 75% * dagligt biologiskt syrebehov 

Q1.3.1 Återvinningsandel av allmänt avfall 
Andelen av vanligt hushållsavfall som återvinns utreds, med fokus på de vanligaste 
typerna av återvinningsbara produkterna.  
Formel: 

          
                   

     

Q1.4.1 CO2 absorption av skog 
Absorptionen av CO2 bedöms genom att beräkna den totala arean av skog. 
Formel:  

          
            

                   

Huvudkategori: Q2 Sociala aspekter 

Q2.1.1 Tillräcklig kvalitet på bostäder 
Bedömningen fokuserar på hur stor golvarea varje hushåll har. 
Formel:  

           
              

             

Q2.1.2 Trafiksäkerhet 
Frekvensen av trafikolyckor under ett år undersöks under bedömningen. För uträkning av 
faktorns poäng från index, se Bild 5. 
Formel: 



          
                   

                   

Q2.1.3 Brottsförebyggande åtgärder 
Bedömningen fokuserar på alla typer av brottslighet som sker under ett års tid. 
Formel: 

          
                        

                   

Q2.1.4 Katastrofberedskap 
Tillgången till lokala vårdinrättningar för alla typer av nödsituationer bedöms. 
Formel: 

          
                              

                   

Q2.2.1Tillräckliga utbildningscenter 
Utbudet av grundskolor bedöms med utgångspunkt i hur många elever det finns i 
förhållande till lärare. 
Formel:  

          
      

      

Q2.2.2 Tillräckliga kulturella tjänster 
Utbudet av kulturella tjänster i form av bibliotek och utställningslokaler bedöm. 
Formel: 

          
                            

                   

Q2.2.3 Tillräckliga sjukvårdstjänster 
Antalet läkare i fårhållande till populationen bedöms. 
Formel: 

         
      

                   

Q2.2.4 Tillräckliga barnomsorgstjänster 
Antalet faciliteter för barnomsorg i förhållande till antalet barn i åldrarna 0 – 4 undersöks. 
Formel: 

          
                                

          

Q2.2.5 Tillräckliga äldreomsorgtjänster 
Antalet faciliteter för äldreomsorg i förhållande till antalet äldre människor i åldrarna 65 
och äldre.  
Formel: 

          
                                 

            



Q2.3.1 Förändringshastighet av befolkningen pga. Födslar och dödsfall 
Hastigheten vad gäller förändring av befolkningsmängden bedöms med avseende på 
antalet födslar och dödsfall som en del av utredningen kring befolkningsutvecklingen. 
Formel: 

          
                            

                

Q2.3.2 Förändringshastighet av befolkningen pga. Migration 
Hastigheten vad gäller förändring av befolkningsmängen bedöms med avseende på antalet 
som flyttar in till staden och de som flyttar från staden.  
Formel: 

          
                    

                

Huvudkategori: Q3: Ekonomiska aspekter 

Q3.1.1 Industriell vitalitet representerad av industriproduktionen 
Avkastningen från alla inkomstdrivande industrier och tillverkningsföretag bedöms med 
utgångspunkt från avkastning. 
Formel: 

          
     

                   

1. Avkastningen från jordbruksproduktionen

2. Avkastningen från fraktade varor

3. Avkastningen från den årliga försäljningen av handelsvaror

Q3.2.1 Skatteintäkter 
Omfattningen av de årliga skatteintäkterna för lokala myndigheter bedöms. 
Formel: 

           
              

                   

Q3.2.2 Skulder 
De ekonomiska konsekvenserna av utestående kommunala lån bedöms. 
Formel:  

Index [%] = Verklig skuldtjänstkvot 

Q2.3.1 CO2 reduktion i andra områden 
Stadens bidrag till CO2 reduktioner i områden utanför det teoretiskt avgränsade området 
bedöms. 
Formel: 

Index = 3 = Inga åtgärder utförs 
Index = 5 = Åtgärder utförs1 

1
 Japan Sustainable Building Consortium (JSBC), “CASBEE for Cities, Technical Manual (2012 edition)”, 2012, 

Part II, Kapitel 1 



Bilaga 6 

Huvudfaktor: L1 CO2 utsläpp från energikällor 

L1.1 Industrisektorn 

Bedömningen av mängden CO2 utsläpp från industrisektorn fokuserar på utsläppen från 

olika produktionsverksamheter som till exempel olika tillverkningsverksamheter, 

jordbruk, skogsbruk, fiske, gruvdrift och byggverksamheter.  

Formel:  

           
 
    

  
                   

L1.2 Bostadssektorn 

Bedömningen fokuserar på mängden CO2 utsläpp orsakade av energianvändning i 

bostäder.  

Formel: 

           

    
  

                   

L1.3 Kommersiella faktorn 

Mängden CO2 utsläpp orsakade av energikonsumtion av kontorsbyggnader och 

affärslokaler där företagens administrativa enheter är belägna bedöms.  

Formel: 

           

    
  

                   

L1.4 Transportsektorn 

Bedömningen fokuserar på CO2 utsläpp från bilar, järnvägar, båtar och flygplan. 

Bilar: Utsläppen registreras på den plats där bilen är registrerad. 

Järnvägar: Utsläppen registreras där tågen passerar igenom.  

Båtar: Utsläppen registreas på den plats båtarna lägger till vid hamn.  

Flygplan: Utsläppen registreras där planen landar.  

Formel: 

           

    
  

                   
2

2
 Japan Sustainable Building Consortium (JSBC), “CASBEE for Cities, Technical Manual (2012 edition)”, 2012, 

Part II, Kapitel 2,2,1 



Huvudfaktor: L2 Utsläpp från icke energirelaterade källor 

L2.1 Avfall och övrigt 

Bedömningen av växthusgaser inom avfallssektorn består utav fyra kategorier: 

- Koldioxid, dikväveoxid och metangas som kan härledas till förbränning av 

hushållsavfall, plastavfall, samt specialkontrollerat industriavfall.  

- Metangas alstrad vid avfallsdeponier. 

- Metangas och dikväveoxid alstrad under avloppsreningsprocessen.  

- Koldioxid, metangas och dikväveoxid alstrad genom användning av avfall använd som 

energikälla.  

Formel:  

                    

             
  

                   3

3
 Japan Sustainable Building Consortium (JSBC), “CASBEE for Cities, Technical Manual (2012 edition)”, 2012, 

Part II, Kapitel 2,2,2 



Princip 1: Förbättra beboligheten 

• Tillhandahålla olika och prisvärda boenden
– Tillhandahålla en mångfald av bostäder, byggnader och anläggningar som
reflekterar de breda socioekonomiska behoven i samhället. 
– Tillgång till lokala tjänster så som transporter, mat, hälsa och bekvämligheter.

• Skapa hälsosamma, säkra och trygga samhällen
– Möjliggöra och främja hälsosamma och säkra samhällen genom samarbeten och
effektiv planering, stadsplanering och landskapsarkitektur som stödjer fysiska 
aktiviteter och sociala engagemang. 
– Tillhandahålla möjligheter för och höja uppmärksamheten om hälsosamma
aktiviteter inom samhället. 

• Främja delaktighet och samanhållning
– Tillhandahålla en skiftande och omfattande miljö för alla åldrar, förmågor,
kulturer och socioekonomiska bakgrunder i samhället. 
– Underlätta sammanhållningen i samhället genom att utveckla en gemensam
vision, omfamna olikheter och toleranser, respektera allas rättigheter och ansvar, 
samt reflektera dessa värden i den bebyggda miljön. 
– Engagera intressenter under utvecklingen som berör deras samhälle. Från politik
till fortgående förnyelser, utvärderingar och anpassningsbar förvaltning. 

• Det byggda samhällets anpassningsförmåga
– Kapacitetsuppbyggnad för att kunna anpassa det förändrade samhället och de
individuella behoven och förväntningarna, oavsett influenser från ekonomin, 
miljön, kulturer eller andra livsomständigheter. 
– Skapa möjligheter för en mångfaldig användning och aktiviteter som möjliggör
samhället att möta framtida utmaningar. 

Princip 2: Skapa möjligheter för ekonomisk välfärd 

• Främja utbildning och lärande
– Tillhandahålla möjligheter för samhället att få tillgång till en rad olika
utbildningar och lärlingssystem. 

• Förbättra anställningsmöjligheter
– Skapa olika anställningsmöjligheter som möter de behov som det lokala och
regionala samhället har. 
– Uppmuntra produktion och upphandling av lokala varor och tjänster.

• Locka till sig investeringar
– Tillhandahålla en nyckelinfrastrukturer som möjliggör en sammankoppling
mellan samhället och verksamheter. 
– Möjliggör pågående hållbara- och etiska investeringar inom lokala
verksamhetsmöjligheter. 
– Etablerar affärsplaner, inkluderar externa effekter, för gröna infrastruktursystem,
arbeten och tillhandahålla ett åtagande av förverkligande. 
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• Uppmuntra innovationer
– Uppmärksamma verksamhets- och samhällsinnovationer genom initiativ som
erkänner och belönar lokal spetskompetens. 
– Underlätta nya verksamhetsmöjligheter för att främja konkurrenskraft och
innovationer. 

• Främja effektivitet
– Tillämpa livscykel strategier för att påverkar förvaltningen och uppmuntra
resurseffektivitet och minska livscykel kostnader. 
– Investeringar inom infrastrukturen som skapar större effektivitet inom
stadsförvaltningen. 

Princip 3: Främja miljömässiga ansvar 

• Förbättra den naturliga miljön
– Skydda, värdera, återställa och förbättra de naturliga och kulturella
arvstillgångarna som både är vatten- och markbundna. 
– Främja en biologisk mångfald genom att tillhandahålla livsmiljöer, områden
och miljöer genom hela grannskapen och städerna. 
– Minska utsläpp av växthusgaser, förorenade ämnen och andra föroreningar i
marken, vattnet och i atmosfären. 
– Minimering av risker som uppstår från extrema naturfenomen och effekter
från klimatförändringarna. 

• Minska de ekologiska avtrycken
– Främja effektiva miljösystem för vatten- och avloppsvattenshantering och
återanvändning, hållbar energiproduktion och distribution, samt 
avfallshantering och återvinning. 
– Uppmuntra en ökad resurseffektivitet inom en livscykel.
– Återanvända och upprusta existerande områden och byggnader.
– Tillhandahålla hållbara transportmöjligheter och uppmuntra användandet av
dem. 
– Främja livsmedelssäkerhet och hållbar livsmedelsproduktion.
– Utbilda samhället om deras individuella och deras gemensamma påverkan
genom att göra resursbesparingar och föra tydlig dokumentation på 
konsumtionen inom den bebyggda miljön 

Princip 4: Ta in utmärkt utformning 

• Anta effektiva planeringsmetoder
– Upprätta ett integrerat planeringsramverk som tillhandahåller en gemensam
vision mellan alla inblandade parter. 
– Planering med åtanke på den tänkta densiteten, det blandade användandet,
anslutningsmöjligheter och skyddandet av värdefull markanvändning, så som 
jordbruk. 
– Definiera specifika utformningsresultat som är tydliga och mätbara.



• Främja en integrerad utformning
– Förstå sammanhanget i samhället, distriktet eller området, och dess relation till
grannkvarter som finns inom regionen men även som en helhet genom att skapa 
en känsla av området. 
– Reagera på mark, vatten och klimatbaserad planering, utformningsbegränsningar
och möjligheter. 
– Skapa en sammanhängande samhällsstruktur och anslutningsmöjligheter mellan
olika platser. 
– Tillhandahålla effektiva anslutningar mellan transportmedel, kommunikation,
socialt och fysiskt infrastruktursystem. 

• Upprätthålla flexibla och anpassningsbara metoder
– Skapa möjligheter för ombyggnad och återupplivande av existerande samhällen,
distrikt, områden och byggnader. 
– Tillhandahålla flexibilitet för utvecklingen och planeringen, samt ha en
anpassningsförmåga som stödjer kontinuerlig förbättring av den bebyggda miljön. 
– Effektiv anpassning efter klimatförändringarna och andra miljömässiga och
fysiska förhållanden, så att människors bekvämlighet, hälsa, säkerhet och 
välmående förbättras. 

• Skapa åtråvärda platser
– Stärka känslan av en plats, samhällets identitet och lokala karaktärsdrag inom
utvecklingen. 
– Skapa en sammankopplande känsla till naturen.
– Uppmuntra hög kvalitet, en integrerad och säker offentlig sfär som tillgodoser de
behov som det lokala samhället har. 
– Tillhandahålla kvalitet på den byggda formen och landskapet som ansvarar för
miljön och dess sammanhang. 
– Bevara och fira kulturella arv och arkeologiska tillgångar genom landskapet,
platser och områden. 
– Skapa funktionella, levande, stimulerande och minnesvärda platser som utvecklas
för människor som bor, jobbar och leker. 

• Främja tillgänglighet
– Lokalisera tätheter av större slag i närheten av offentliga transportmedel och
tjänster som uppmuntrar aktiv transport, främjar offentlig hälsa och ökar 
användandet av transportmedel.  
– Uppmuntra tillgänglighet, mångfald och blandat användande av utvecklingen för
att reflektera lokala värderingar och för att både tillgodose lokala och 
huvudstadsbors behov. 



Princip 5: Visa ett visionärt ledarskap och en stark styrning 

• Upprätthålla koordinerade och transparenta tillvägagångssätt
– Underlätta koordinerade tillvägagångssätt där intressenternas
sektorsövergripande intresse ligger. 
– Upprätthålla transparenta och ansvarsfulla processer för beslutsfattningar,
genom integration och tillhandahållandet av material. 
– Upprätthålla praktiska standarder inom ansvar, resurs tilldelning och
programplanering som är lättillgänglig för intressenterna. 

• Bygga upp ett åtagande som ska genomföras
– Utveckla praktiska standarder för ägandeskap, ansvar och leveranser som är
genomförbara. 
– Införliva resultatutvärderingar, återkoppling och stödmekanismer som
tillhandahåller möjligheter för fortsatta förbättringar. 

• Engagera sig i intressenterna
– Bygga upp en gemensam vision med intressenterna inom samhället, industrin
och regeringen. 
– För att förverkliga visionen bevakas framstegen genom att bygga upp en
samhällskapacitet, resultatbedömning och uppmuntra ägandeskap samt ledarskap. 

• Främja hållbara kulturer och beteende
– Höja medvetenheten bland intressenterna och tillhandahålla utbildning samt
inlärningsmöjligheter som möjliggör mer hållbara metoder. 
– Uppmuntra hållbara beteenden och system för att kunna bevaka miljödata, dela
informationen och tillåta en fortsatt förbättringsmekanism. 

• Uppmuntra och belöna innovationer
– Tillhandahålla en öppen tillgång till att dela information och för att möjliggöra
att initiativtagande ökar. 
– Erkänna och belöna ledarskap inom initiativtagande och spetskompetens.



Green Star Communities
Princip Poäng

1 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

― ― 1

5 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

Utvecklingsplan för samhället Koncernchef för samhällets utveckling 1

― Projektgrupp som representerar samhället 1

― Samhällsevenemang 1

― Samhällsinformation 2

5 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

Princip 1: Förbättra Gångvägar Fysiskt aktiva färdmedel, t.ex cykling 2

beboeligheten ― Fritidsaktiviteter 1

― Friska platser 2

2 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

― Tillgång till färska livsmedel 1

― Lokal matproduktion 1

2 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

Synlighet Säker utformning 2 poäng

3 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

Hantering och tolkning av kulturarvens

― betydelse 1

― Återanvändningsmöjligheter 1

― Konst- och kulturprogram 1

4 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

― Tillgängliga och anpassningsbara bostäder 4

Tillgängliga transportmedel, utrymmen

― utomhus och byggnader **

** Kriterien får tillgodoräknas om de ovanstående poängen i kategorin kar uppnåtts.

De obligatoriska kriterierna ger inga poäng.

Källa: GBCA, "Green Star Communities Scorecard", hämtat 2013-03-11

http://www.gbca.org.au/green-star/green-star-communities/rating-tool/

Bild: GBCA, "The 5 Principles", hämtad 2013-03-19

http://www.gbca.org.au/green-star/green-star-communities/framework/the-five-principles/2783.htm

Kategori

Kultur, arv och identitet

Tillgänglighet och anpassningsförmåga

Tillgång till olika bekvämligheter

Samhällsutveckling

Ett hälsosamt och aktivt levande

Tillgång till färska livsmedel

Säkra platser
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Green Star Communities
Princip Poäng

2 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

Procentuell nettoökning av lokala 

arbetstillfällen Anställning inom det lokala området 1

― Jobb inom ANZSIC* sektorn 1

Närhete till ett globalt eller ett centralt

― affärsdistrikt i en storstad **

― Icke-bostadsområden **

2 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

Utbildningsanläggningar för högre

― utbildningsnivåer 1

― Kompetensutvecklingsprogram 1

2 poäng

Princip 2: Obligatoriska kriterier Kriterier

Skapa möjligheter för ― Analys av direkta kostnader och dess 2

ekonomiska välfärden ― fördelar 1

― Analys av indirekta kostnader och dess 2

fördelar

4 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier
― ― 4

4 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier
Överkomligt levande Överkomliga priser 4

2 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier
― ― 2

2 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

Anslutningar mellan bostäder Lokalt trådlöst nätverk 1

― Infrastruktur för telefonnätet 1

1 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

― Minskning av det maximala energibehovet 1

― Bränsle ersättning **

― Lagring av energi **

― Produktionen på platsen **

*Australian and New Zealand Standard Industrial Classification

** Kriterien får tillgodoräknas om de ovanstående poängen i kategorin kar uppnåtts.

De obligatoriska kriterierna ger inga poäng.

Källa: GBCA, "Green Star Communities Scorecard", hämtat 2013-03-11

http://www.gbca.org.au/green-star/green-star-communities/rating-tool/

Bild: GBCA, "The 5 Principles", hämtad 2013-03-19

http://www.gbca.org.au/green-star/green-star-communities/framework/the-five-principles/2783.htm

Sysselsättnings- och ekonomisk motståndkraft

Utbildning och lärande

Kategori

Digital ekonomi

Det maximala energibehovet

Återanvända utvecklingen

Samhällsinvesteringar

Överkomliga priser

Stimulansprogram
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Green Star Communities
Princip Poäng

―

Obligatoriska kriterier Kriterier

Villkorligt  krav ― ―

2 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

― Förändringar av ekologi som är av värde 1

― Förbättringar av den biologiska mångfalden 1

1 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

― ― 1

1 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

― ― 1

6 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

Princip 3: ― ― 6

Främja miljömässiga 4 poäng

ansvar Obligatoriska kriterier Kriterier

― ― 4

2 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

― Alternativa vatten källor 1

― Läcksökning 1

3 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

― Volym

― Minskning av föroreningar

― Frekvens

2 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

Ansvarfulla inköp Betong 0,5

― Stål 0,5

― Asfalt 0,5

― Sammanlagt 0,5

2 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

Minskning områds-, konstruktions- och

― rivningsavfall 1

― Operativt avfallshantering 1

3 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

― Integrerad planering för transportmedel 1

Delade-, sammanslagna- eller vardagliga 

― parkeringsplatser 1

De obligatoriska kriterierna ger inga poäng.

Källa: GBCA, "Green Star Communities Scorecard", hämtat 2013-03-11

http://www.gbca.org.au/green-star/green-star-communities/rating-tool/

Bild: GBCA, "The 5 Principles", hämtad 2013-03-19

http://www.gbca.org.au/green-star/green-star-communities/framework/the-five-principles/2783.htm

Kategori

Gröna byggnader

Ljusföroreningar

Effekten av värmeöar 

Utsläpp av växthusgas

Material

Avfallshantering

Transportmedel

Ekologiska förbättringar

Områdets känsligheter

Den portabla vattenförbrukningen

Dagvattenhantering
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Green Star Communities
Princip Poäng

2 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

Princip 4: ― Tidigare bebyggd mark 1

Ta in utmärkt ― Sanering området 1

utformning 2 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

― ― 2

3 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

― ― 1

4 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

― ― 6

Källa: GBCA, "Green Star Communities Scorecard", hämtat 2013-03-11

http://www.gbca.org.au/green-star/green-star-communities/rating-tool/

Bild: GBCA, "The 5 Principles", hämtad 2013-03-19

http://www.gbca.org.au/green-star/green-star-communities/framework/the-five-principles/2783.htm

Analys över området och omvärlden

Val av område

Kategori

Planering och utformning av området

Stadsplanering
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Green Star Communities
Princip Poäng

1 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

― ― 1

3 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

― Policy över företagets ansvar 1

― Globalt rapporterings initiativ (GRI) 1

― GRI rapportering på projekt nivå 1

Princip 5: 3 poäng

Visa ett visionärt Obligatoriska kriterier Kriterier

ledarskap och en ― Anläggningar för utbildning om hållbarhet 1

stark styrning ― Kapacitetsuppbyggnad av industrier 1

― Användarguide för samhället 1

6 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

― Engagemangs strategi för intressenterna 2

― Genomförandet av strategin 2

― Samhällsvision 2

2 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

― Förvaltning av kommunala anläggningar 1

― Kommunalt förvaltningsprogram 1

4 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

― Klimatanpassning 2

― Samhällets spänstighet 2

2 poäng

Obligatoriska kriterier Kriterier

― Förvaltningsplan för miljön 1

― Förvaltningssystem för miljön 1

Källa: GBCA, "Green Star Communities Scorecard", hämtat 2013-03-11

http://www.gbca.org.au/green-star/green-star-communities/rating-tool/

Bild: GBCA, "The 5 Principles", hämtad 2013-03-19

http://www.gbca.org.au/green-star/green-star-communities/framework/the-five-principles/2783.htm

Medvetenhet gällande hållbarhet

Operativ styrning

Kategori

Engagemang

Företagets ansvar

Auktoriserad yrkesmässighet

Anpassning och spänstighet

Förvaltning av miljön
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LEED for neighborhood development 
Huvudkategori Obligatoriska kriterier Poäng

1. hållbar lokalisering —

2. Hotade arter och ekologiska samhällen —

3. Våtmarker och bevaring av vattenområden —

4. Bevaring av jordbruksmark —

5. Översvämningsbereskap —

Kriterier max 27
1. Föredragna platser 1‐10

2. Tidigare exploaterad mark 1‐2

Hållbar lokalisering 3. Platser med minskat bilberoende 1‐7

och sammankoppling 4. Cykelnätverk och cykelförvaring 1

5. Närhet till bostäder och arbete 1‐3

6. Brantsluttningsskydd 1

7. Utformning av livsmiljö för 1

 våtmarker och bevarade vattendrag

8. Återställande av livsmiljöer eller 1

våtmarker och vattendrag

9. Långsiktig bevarandehantering av 1

livsmiljö eller våtmarker och vattendrag

Huvudkategori Obligatoriska kriterier Poäng
1. Promenadvänliga gator —

2. Kompakt samhällsplanering —

3. Anknutet och öppet samhälle —

Kriterier max 44
1. Promenadvänliga gator 1‐12

2. Kompakt samhällsplanering 1‐6

3. Lokala stadsdelscentrum 1‐4

4. Mångkulturella och blandade samhällsklasser 1‐7

Områdets karaktärsdrag 5. Hållbar parkering 1

och utformning 6. Gatunät 1‐2

7. Resenärbekvämligheter 1

8. Hållbara transporter 1‐2

9. Tillgång till offentliga ytor 1

10. Tillgång till rekreationsanläggningar 1

11. Tillgänglighet och universiell utformning 1

12. Samhällsengagemang och delaktighet 1‐2

13. Närproducerat livsmedel 1

14. Trädkantade och skuggade gator 1‐2

15. Integrerade och lokala skolor 1
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Huvudkategori Obligatoriska kriterier Poäng
1. Gröna certifierade byggnader —

2. Effektivitetsminimum för 

energianvändning i byggnader

3. Effektivitetsminimum för 

vattenanvändning i byggnader

4. Förhindrande av förorening i byggverksamheten —

Kriterier max 29
1. Gröna certifierade byggnader 1‐5

2. Energieffektivitet i byggnader 1‐2

3. Vatteneffektivitet i byggnader 1

4. Hållbar bevattning 1

Grön infrastruktur 5. Återanvända existerade byggnader 1

och gröna byggnader 6. Bevara och anpassna historiska objekt 1

7. Minimera störning av natur vid utformning 1

och byggnation

8. Dagvattenhantering 1‐4

9. Reducera värmeöar 1

10. Solorientering 1

11. Lokala förnyelsebara energikällor 1‐3

12. Fjärrvärme och fjärrkyla 2

13. Energieffektiv infrastruktur 1

14. Avloppsvattenhantering 1‐2

15. Återvunnet material  i infrastruktur 1

16. Hållbar avfallshantering 1

17. Reducera ljusföroreningar 1

Maximalt 100 poäng för de tre huvudkategorierna.

Extrakategori Kriterier max 6
Innovation och Innovation och exemplariskt utförande 1‐5

utformningsprocess LEED Accredited Professional (LEED-AP) 1

Extrakategori Kriterier max 4
Regional prioritering Regional prioritering 1‐4

Maximalt 10 poäng  för de två extrakategorierna

För att se kriteriernas innehåll se: 

"LEED 2009 for Neighborhood Development Rating System" 

av Congress for the New Urbanism, Natural Resources Defense Council, och U.S. Green

Building Council.

—

—
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