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Sweden Green Building Council

Medlemsorganisation med 400 medlemmar

Mer än 40 anställda

6 certifieringssystem + LEED, Well och CEEQUAL: 

BREEAM-SE, GreenBuilding, Citylab, NollCO2, 
Miljöbyggnad, Miljöbyggnad iDrift, LEED, Well, 
CEEQUAL

2700 certifierade byggnader i Sverige 



UTBILDNING EVENEMANG/
NÄTVERK

UTVECKLING

CERTIFIERING



Building Sustainability 2021

Nordens ledande konferens inom hållbart 
samhällsbyggande är tillbaka för femte gången!

Datum: 30 november – 1 december
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre och digital plattform

I årets program blandas spännande inspirationstalare och panelsamtal om aktuella 

ämnen i plenum med fördjupande och inspirerande sessioner i fyra olika temaspår.

Anmälan och mer information: buildingsustainability2021.se

http://buildingsustainability2021.se/
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Vad är CEEQUAL

Ledande hållbarhetscertifieringssystem för 

• mark och anläggning 

• infrastruktur

• landskapsutformning 

• offentliga miljöer



2021-10-05 SGBC - Presentation 6



Bedömningssystem för olika projekttyper

Övergripande 
metodologi

Nya projekt Drift och underhåll

Nybyggnationer och större 

ombyggnader

• Planering

• Projektering

• Produktion 

Mindre åtgärder och löpande 

åtgärder över tid

• Underhåll

• Installation

• Mindre nybyggnationer



Olika certifieringsmodeller

Hela projektet

Strategi och projektering

Enbart projektering

Projektering och produktion

Enbart produktion



Processen och roller

Avgränsning

•Projekt-
relevanta 
indikatorer 
pekas ut

•Avgränsning av 
projektområdet

Egenbedömning

•Bevis för 
indikator-
uppfyllnad 
samlas in

•Assessorn 
bedömer vilka 
poäng projektet 
kan ta

Granskning

•Projektet 
skickas till 
verifierare för 
granskning

•Verifierare och 
assessor slutför 
bedömningen av 
projektet

Ratificering

•Verifieraren 
skickar 
projektet till 
BRE för 
ratificering
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Holistiskt,

brett anspråk

Fördelar med CEEQUAL

Leva upp till 

målsättningar  och 

krav från 

samhället

Möjliggöra grön 

finansiering

Oberoende 

certifiering

Flexibelt system



Indikatorkategorier

Landskap och 
kulturhistorisk miljö 

Markanvändning och 
ekologi

Lokalsamhälle

och intressenter

Resurser

Ledning

Transport

Resiliens

Föroreningar



Resurser

• Förespråkar ansvarsfull användning av fysiska 

resurser som material, energi och vatten

• Fokuserar på att reducera livscykelpåverkan från 

resursanvändning genom att uppmuntra till 

hänsynstagande av miljöpåverkan vid 

projektering, produktion och drift för projektets 

hela livslängd

• Uppmuntrar till att utvärdera resursanvändning 

inom sammanhanget av en cirkulär ekonomi 

genom att reducera avfall enligt avfallshierarkin

• Innehåller åtta indikatorer



Minskning av klimatgasutsläpp under hela livscykeln

• Använder PAS 2080

• Sätta relevanta mål

• Uppföljning mot mål

• Exemplarisk poäng för netto noll 
koldioxidutsläpp
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• LCA-resultat för minskad 
miljöpåverkan

• Fullständig och på produktnivå

• EPD:er premieras

• Kartlägga klimatpåverkan från 
hela anläggningen under hela 
livscykeln

• Åtgärder för att minska 
projektets påverkan

LCA



Manual 

https://www.breeam.com/sd/ceequal-international-projects-version-6

https://www.breeam.com/sd/ceequal-international-projects-version-6/#1-management/management.htm?TocPath=1%2520Management%257C_____0



