PROGRAM FÖR
2018 – 2022
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SWEDEN GREEN BUILDING COUNCIL
ÄR SVERIGES INTRESSEORGANISATION
FÖR HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE.
VI ARBETAR FÖR BÄTTRE
BYGGNADER OCH PLATSER SOM GER
MÄNNISKOR SUNDA MILJÖER FÖR
ARBETE, BOENDE, LEK OCH FRITID.
VI ÄR EN OBEROENDE
INTRESSEORGANISATION SOM
INTE TAR UT EKONOMISK VINST.

SVERIGES SNABBAST
VÄXANDE HÅLLBARHETSORGANISATION
Sweden Green Building Council är en medlemsorganisation som
sedan starten 2009 har lockat över 350 medlemmar. Bland medlemmarna finns företag, kommuner, statliga och kommunala bolag,
högskolor och organisationer. Vi arbetar konkret för ett hållbart
samhällsbyggande.
Medlemmarna i Sweden Green Building Council går före och
driver på samhällsutvecklingen. Vi arbetar tillsammans för att
påverka näringslivet och politiken. Målet är att utvecklingen av
byggnader, stadsdelar och infrastruktur ska bli långsiktigt hållbara
– både ur miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv.
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VI ERBJUDER
• Hållbarhetscertifieringar för byggnader,
stadsdelar och infrastruktur,
• Utbildning inom certifieringssystem och
hållbart byggande,
• Expertråd inom hållbart samhällsbyggande,
• Nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

VÅR VISION
Vår vision är att den svenska samhällsbyggnadssektorn
är världsledande inom hållbart byggande.
Sweden Green Building Council banar väg för den
svenska samhällsbyggnadssektorn att leverera
hållbara lösningar i och utanför Sverige.
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VÅR BREDD
ÄR VÅR STYRKA!
Sweden Green Building Councils styrka ligger i att vi samlar många
medlemmar från hela samhällsbyggnadssektorn. Vi ökar ständigt
vårt inflytande i samhället genom att certifiera alltfler byggnader,
stadsdelar och infrastruktur och genom att öka antalet medlemmar
i föreningen. Certifiering är vår huvudverksamhet och vi utgår från
följande principer när vi arbetar:
• Vår verksamhet genomsyras av en tydlig styrning mot
hållbarhet.
• Vi arbetar med att ständigt höja vår kompetens inom
hållbart samhällsbyggande.
• Vi är oberoende och värnar om vår höga trovärdighet.
• Vi följer nationella och internationella miljö- och
hållbarhetsmål.
• Våra system och verktyg utgår från svenska byggregler
och svensk bygg- och planeringspraxis samt bygger på
vetenskap och beprövad erfarenhet.
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CERTIFIERADE BYGGNADER
I SVERIGE
Miljöbyggnad:

1322
GreenBuilding: 400
BREEAM: 280
LEED: 256
(  2017-12-31)
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VI PÅVERKAR OMVÄRLDEN
OCH FRAMTIDEN
Intresset för hållbarhetsfrågor är starkt i hela samhället och
särskilt hos medlemmarna i Sweden Green Building Council.
Det engagemang och intresse som finns är en viktig framgångsfaktor för oss. Det ger oss den kraft som krävs för att vi ska kunna
utveckla vårt erbjudande och växa.
Fler medlemmar gör oss starkare och ökar vårt inflytande. Genom
att nå nya medlemskategorier ökar vår påverkanskraft, inte minst
i takt med att vi lockar fler små och medelstora företag samt fler
kommuner, landsting och statliga intressenter.
Vi följer och analyserar utvecklingen i omvärlden. Vi ser nya
trender tidigt och kan skaffa oss kunskap som gör att vi står bättre
rustade än andra för att lösa de utmaningar som världen står inför.
På följande sidor listas några omvärldstrender som vi utgår ifrån
i vår verksamhet.
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SGBC bildar en
arena för utveckling
av nya verktyg och
metoder som driver
samhällsbyggnadssektorn framåt.
VÄRLDEN BEHÖVER ÖKAD HÅLLBARHET
Världen står inför stora utmaningar och runt om i olika länder pågår ett intensivt
arbete för att driva utvecklingen i rätt riktning. FN:s globala mål för hållbar utveck
ling har fått stort genomslag. Det finns många glädjande tecken på att utvecklingen
är på rätt väg. Samtidigt finns många utmaningar kvar att tackla, inte minst när det
gäller klimatförändringar och resurseffektivitet.
Engagemanget är stort inom samhällsbyggnadssektorn, både inom näringslivet och
politiken. De certifieringssystem som vi erbjuder är tydliga och starka stöd i pro
cessen för ökad hållbarhet. Fler och fler av medlemmarna i Sweden Green Building
Council utgår numera från FN:s globala mål när de utvecklar sin verksamhet. Det
blir särskilt tydligt på lokal nivå där många kommuner är aktiva och har ambitiösa
hållbarhetsmål.

VÅRT ERBJUDANDE
Sweden Green Building Council erbjuder olika certifieringssystem, men också
expertkunskap och nätverk. På så sätt bildar vi en arena för utveckling av nya
verktyg och metoder som driver samhällsbyggnadssektorn framåt. Ett sådant
exempel är arbetet med att ta fram system för att certifiera stadsdelar.
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SVERIGE BEHÖVER MINSKA FOSSILBEROENDET
OCH UTVECKLA RESURSEFFEKTIVITET.
Sweden Green Building Council arbetar med att minska andelen fossil energi i
samhällsbyggnadssektorn, i enlighet med nationella och internationella miljömål.
Vi arbetar också alltmer med resurseffektivitet och livscykelperspektiv på bygg
nadsmaterial. Återanvändning av material kommer att spela en allt större roll i
framtiden för att spara energi. Vi utvecklar användandet av livscykelanalyser och
-beräkningar i våra certifieringssystem.

VÅRT ERBJUDANDE
Vi uppdaterar kontinuerligt våra system för att harmonisera med aktuell lagstiftning samt med nationella och internationella miljö- och hållbarhetsmål. Våra
system har ofta funktionskrav istället för teknikkrav – för att inte styra teknikval
och därmed riskera att bromsa utvecklingen. Vidare bevakar vi utvecklingen
av Nära Noll-energibyggnader för att kunna möta allt högre mål i framtiden.

SVERIGE BEHÖVER FLER MILJÖRIKTIGA BOSTÄDER
Boverket uppskattar att det behövs minst 600 000 nya bostäder fram till 2025.
Detta är en av de största utmaningarna som Sverige står inför just nu. Samtidigt
ska bostäder från rekordåren renoveras. Det finns en risk för att man bygger och
renoverar billigt med låg miljöprestanda.
Sweden Green Building Councils uppgift är att visa att miljöhänsyn och hållbart
byggande inte står i motsats till billiga och lättproducerade bostäder. Tvärtom – nu
är det extra viktigt att hitta kostnadseffektiva, men samtidigt hållbara lösningar.

VÅRT ERBJUDANDE
Vi utvecklar och erbjuder bra system för certifiering av det befintliga beståndet,
för att underlätta för fastighetsägarna att göra skillnad. Att sprida goda exempel
på renovering och upprustning är också en viktig uppgift för oss.
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HÅLLBARHET INTRESSERAR FINANSMARKNADEN
Finansiering med hjälp av gröna lån och gröna obligationer vinner ny mark. Banker
visar allt större intresse för certifiering av byggnader som ett sätt för dem att säker
ställa kvaliteten i finansierade byggprojekt. En certifiering är en av grunderna för
att en fastighet kan kvalificera som en tillgång i en grön obligation. Det är en viktig
del i utvecklingen av ett mer hållbart byggnadsbestånd att få fler finansinstitut med
på tåget.

VÅRT ERBJUDANDE
Sweden Green Building Council erbjuder certifiering som följs upp och verifieras
för att kontrollera att de höga ambitionerna vid projektering verkligen uppfylls
hela vägen. En ny byggnad som är verifierad av oss i systemet Miljöbyggnad får
ett kvitto på uppnådd prestanda i driftsskedet. Vi för samtal med olika finansieringsinstitut för att ännu bättre kunna möta deras behov av säkerställda data för
värdering av fastigheter.

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I FOKUS
Intresset för hälsa och välbefinnande har ökat markant under senare år. Trenden
med ekologisk mat är här för att stanna och under de senaste åren har det varit
stort fokus på giftfria miljöer och säkra produkter. Innemiljöns betydelse för hälsa,
välbefinnande och produktivitet blir alltmer uppmärksammat.
Fler företag efterfrågar sunda kontor där medarbetarna trivs, mår bra och kan göra
ett bra jobb.

VÅRT ERBJUDANDE
Sweden Green Building Council har verktyg för styrning och kontroll för detta
inbyggt i våra certifieringssystem för byggnader och kan visa att medlemmarna
erbjuder produkter och byggmaterial som är säkra för människor och miljö.
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VÅRA VERKSAMHETSOMRÅDEN
OCH STRATEGI FÖR ÅREN 2018–2022
Sweden Green Building Council arbetar inom fyra olika verksamhetsområden
som är preciserade i föreningens stadgar. Det här programmet, antaget av
föreningens årsstämma den 8 maj 2018, styr föreningens övergripande strategi
inom respektive verksamhetsområde. Den dagliga verksamheten styrs sedan från
föreningens kansli genom mål och planer uppsatta i servicebolagets affärsplan
och verksamhetsplan.
certifieringssystem och verktyg för oli
ka typer av projekt och behov. Mång
falden av system kompletterar istället
för konkurrerar. Idag erbjuder Sweden
Green Building Council certifiering för
byggnader i systemen Miljöbyggnad,
GreenBuilding och BREEAM-SE. Vi ar
betar också med att främja certifierings
systemen LEED och WELL i Sverige i
samarbete med systemens respektive
organisationer i USA. Systemet Citylab
utvecklas av Sweden Green Building
Council för certifiering och process
arbete i stadsutvecklingsprojekt. Vi
driver också ett projekt inom Hållbar
infrastruktur som, utifrån efterfrågan,
skulle kunna utvecklas vidare till ett
certifieringssystem för infrastruktur och
anläggningsbranschen i framtiden.

1. SGBC TILLHANDAHÅLLER OCH
UTFÖR RELEVANT CERTIFIERING
AV BYGGNADER, STADSDELAR
OCH INFRASTRUKTUR
Certifiering är vårt främsta verksam
hetsområde. Vi utvecklar och erbjuder
olika certifieringssystem som skapar
mervärde för våra kunder. Systemen
har stark styrning mot att göra den
byggda miljön mer hållbar. Vi arbetar
för att skapa efterfrågan på certifiering
och vi sätter alltid användarvänlighet
i första rummet, samtidigt som certi
fieringssystemen ska drivas med god
lönsamhet för att skapa möjlighet att
vidareutveckla systemen och driva på
för ökad hållbarhet i branschen. Sweden
Green Building Council tillhandahåller

Vi får allt fler kommuner som medlemmar
tack vare vår satsning på hållbara stadsdelar.
13

Sweden Green Building Council
ska erbjuda certifieringssystem
och verktyg för varje typ av projekt
och behov. Mångfalden av system
kompletterar istället för konkurrerar.

Sweden Green Building Council äger
och styr utbildningarna med avseende
på både innehåll och pedagogik.

2. SGBC ERBJUDER UTBILDNING
INOM CERTIFIERINGSSYSTEM
OCH HÅLLBART BYGGANDE

Idag har vi en kurskatalog med ett
20-tal kurser i vår kurskatalog, främst
inom våra olika certifieringssystem.
Kurserna är företrädelsevis lärarledda
kurser i klassrum. Vi utvecklar ständigt
nya kurser för att alltid erbjuda aktuella
utbildningar som fyller marknadens
behov av kompetensutveckling inom
hållbart byggande. För att öka tillgäng
ligheten kompletterar vi med webba
serad utbildning. Under kommande år
stärker Sweden Green Building Council
vår ställning ytterligare som viktig ut
bildningspartner för samhällsbyggnads
branschen. Vi ska vara det självklara
valet vid kompetensutveckling inom
hållbart byggande.

Vi erbjuder utbildning som stöttar
medlemmarna och våra kunder i arbetet
att bygga med fokus på hållbarhet och
miljö och i arbetet med att certifiera sina
projekt. Våra utbildningar ska finnas
tillgängliga när och där medlemmarna
och våra kunder behöver dem. Ut
bildningsverksamheten håller en
hög kvalitet och överskottet
från utbildningsverksam
heten går till att driva
på utvecklingen
mot ett mer
hållbart sam
hällsbyg
gande.
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nätverk för att främja kunskaps- och
erfarenhetsutbyte.

3. SGBC GER RÅD I HÅLLBART
SAMHÄLLSBYGGANDE

Sweden Green Building Council har ett
antal råd, som är rådgivande till styrel
sen på en strategisk nivå. Rådens res
pektive ordförande tillsätts årligen på
föreningsstämman. Vi har även ett antal
operativa råd, som tillsätts av VD, med
syfte att stötta kansliet i den operativa
verksamheten. Vi erbjuder regionala
nätverk samt nätverk för de som arbetar
inom olika certifieringssystem. Med
lemsmöten och konferenser med olika
teman är också ett sätt att öka kunskapsoch erfarenhetsutbytet i samhällsbygg
nadssektorn. Via våra projekt, som t. ex.
Citylab, samverkar vi med andra stora
nätverk och organisationer i Sverige.
Via World Green Building Council sam
arbetar vi med våra systerorganisationer
runt om i världen.

Sweden Green Building Council är ett
Center of Excellence där vi samlar kompe
tens och erfarenhet från hela samhälls
byggnadssektorn. Vi använder medlem
marnas expertis för att ge råd i hållbart
samhällsbyggande. Vi har hög teknisk
kompetens och cheferna för respektive
certifieringssystem ska vara de främsta
experterna i landet.
Idag anlitar kansliet medlemmar som
experter och granskare i våra certi
fieringssystem. Representanter från
medlemmarna är med och utvecklar och
uppdaterar kriterier i systemen. Vi lyfter
fram och synliggör våra experter för att
premiera deras viktiga arbete.

4. SGBC ERBJUDER NÄTVERK FÖR
KUNSKAPS- OCH ERFAREN
HETSUTBYTE

Framöver ska Sweden Green Building
Council ytterligare stärka sin roll som
arena för samhällsbyggnadssektorn ge
nom attraktiva och relevanta nätverk i
olika former. Nätverken stöttar medlem
marna i att inhämta kunskap och skapa
nya kontakter och affärsmöjligheter.

Sweden Green Building Council är en
arena för kunskapsdelning och för att
knyta kontakter inom samhällsbygg
nadssektorn. Vi skapar och driver
nätverk kopplade till certifiering som
levererar medlemsnytta. Vi samverkar
med andra nationella och internationella
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Sweden Green Building Council
ska vara ett Center of Excellence
där vi samlar kompetens och
erfarenhet från hela samhälls
byggnadssektorn.

Vi ska vara det självklara valet
vid kompetensutveckling inom
hållbart byggande.
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I våra stadsutvecklingsprojekt
jobbar vi mycket med att
skapa samverkan. Där spelar
SGBC en stor roll.
Johan Algernon,
kommunalråd i Täby

Johan Algernon
i Brinkskolan i Täby.
Skolan är certifierad
som Miljöbyggnad Guld.
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”VI VAR REDO ATT TA NÄSTA
STEG I VÅRT HÅLLBARHETSARBETE”
Därför blev Täby kommun medlem i Sweden Green Building Council.

V

– Det som fick oss att ta steget att
bli medlem var att vi var redo att ta
nästa steg i vårt hållbarhetsarbete.
Samtidigt var vi med och betatestade
BREEAM-comunities för SGBC, där
Täby Park fick vara med i utveckling
en av Citylab Action, certifieringar för
stadsdelar, berättar Johan Algernon.
Certifieringen är viktig för kom
munen som har flera miljöcertifierade
byggnader. Det nya kommunhuset är
preliminärt certifierat som Miljöbygg
nad Guld.
Täby är en god förebild inom hållbar
stadsutveckling. Livskvalitet för nuva
rande och framtida medborgare står i
fokus, därför går certifiering av bygg
nader och stadsdelar hand i hand med
målet om att halva Täby ska vara grönt.

år vision är att Täby ska utvecklas
med trygghet och frihet för en håll
bar framtid, så väl ekonomiskt, ekolo
giskt och socialt, säger Johan Algernon
(M), kommunalråd i Täby.
Sedan 2015 är kommunen medlem i
Sweden Green Building Council. Med
lemskapet ger ett bra stöd i kommunens
arbete med hållbar stadsutveckling och
en god möjlighet att möta andra aktörer
och bygga nätverk.
– I våra stadsutvecklingsprojekt job
bar vi mycket med att skapa samverkan,
med invånare, markägare, byggherrar
med flera, för att gemensamt kunna ska
pa hållbara områden. Där spelar SGBC
en stor roll, säger Johan Algernon.
Att vara en del av SGBC ger också
kunskapsutveckling och omvärlds
bevakning.
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Det känns väldigt
naturligt att vara
medlem i SGBC
Emma Henriksson,
Atrium Ljungberg

Arbetet med hållbarhetscertifiering gör medlemskapet i Sweden
Green Building Coucil självklart för Atrium Ljungberg, fastighetsbolaget med hållbar stadsutveckling som affärsmodell.

V

– så att fler byggnader certifieras, säger
Emma Henriksson.
För sitt arbete med hållbarhet i
stadsdelen Gränbystaden i Uppsala
tilldelades Atrium Ljungberg pris för
årets BREEAM-projekt 2016, ett pris
som Sweden Green Building Council
står bakom.
– Att SGBC delar ut utmärkelser,
premierar och peppar är också betydel
sefullt, säger Emma Henriksson.
Emma Henriksson sitter med i
BREEAM-rådet som jobbar aktivt med
utveckling av certifieringssystemet. Hon
har följt Sweden Green Building Coun
cil från starten – en organisation som
växt snabbt och där man som medlem
på många sätt kan påverka, både inom
organisationen och genom den.

i har länge jobbat med certifieringar
i vår nyproduktion och nu arbetar
vi också med att certifiera det befintliga
beståndet. Att vi arbetar så mycket med
hållbarhetscertifiering gör att det känns
väldigt naturligt att vara medlem i
SGBC. Dessutom bedriver SGBC en vik
tig verksamhet som vi vill stötta, säger
Emma Henriksson som är hållbarhets
ansvarig på bolaget.
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges
största fastighetsbolag.
– Vi äger stora sammanhängande
miljöer som vi aktivt utvecklar på lång
sikt – det långsiktiga perspektivet är
alltid i centrum. Hållbara certifieringar
är en del av det arbetet. Där tycker jag
att SGBC har en viktig roll i att utveckla,
förvalta och marknadsföra certifieringar
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SGBC har skapat
en hel marknad
som förbättrar
byggnader
Paul Rogers, BAU
Arkitektbyrån BAU visar hur medlemskapet i Sweden Green
Building Coucil är betydelsefullt för både samhälle och
den enskilda medlemmen.

F

att frågan hamnat på agendan.
– SGBC lyfter fram viktiga frågor
och har med sina certifieringssystem
skapat en hel marknad som förbättrar
byggnader, säger Paul Rogers.
Paul Rogers jämför Sverige med sitt
hemland Kanada:
– I Kanada håller man inte alls
samma fart som här vad gäller miljö och
hållbarhet. Det handlar inte om att man
inte vill – men i Sverige finns Sweden
Green Building Council som fångat upp
viljan och konkretiserat verktyg genom
sina certifieringar.
Det är lätt att prata om miljö och
hållbarhet, men när det kommer till cer
tifiering så handlar det verkliga resultat.
– Certifiering handlar om verklig
heten. Det är ingen ”green wash”,
avslutar Paul Rogers.

ör Arkitektbyrån BAU är SGBC en
betydelsefull samarbetspartner och
medlemskapet en god affär. Paul Rogers
är arkitekt och certifieringsspecialist:
– Certifiering är en kärnverksamhet
hos oss och är avgörande för hela byråns
arbetsprocesser. BAU och SGBC har
gemensamma intressen, vi är en aktiv
partner i organisationen där vi deltar i
arbetet med en svensk anpassning av
BREEAM och med utvecklingen av nya
versionen av Miljöbyggnad och med
Citylab, som är ett certifieringssystem för
stadsdelar. Vi har en ständig dialog med
SGBC.
Paul Rogers är specialist på dagsljus,
en fråga som blivit allt viktigare när
man bygger tätare och tätare. Han har
alltid intresserat sig för dagsljus och är
mycket glad över att SGBC har sett till
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BLI MEDLEM I SVERIGES SNABBAST
VÄXANDE HÅLLBARHETSORGANISATION
Som medlemmar stöttar ni ett gott initiativ som utvecklar samhällsbyggnadssektorn. Ett medlemskap i föreningen innebär ett tydligt
ställningstagande för ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart
samhällsbyggande.

LÄS MER OM ATT BLI MEDLEM OCH
LADDA NER ANSÖKAN PÅ WWW.SGBC.SE

SJU ANLEDNINGAR TILL ATT DIN ORGANISATION SKA
VARA MEDLEM I SWEDEN GREEN BUILDING COUNCIL
1. Förändra den byggda miljön mot ökad hållbarhet,
2. Bli en del av vårt stora nätverk,
3. Höj kompetensen bland dina medarbetare genom våra
kurser,
4. Påverka beslutsfattare och samhällsbyggandet
nationellt och internationellt,
5. Utveckla och påverka Sweden Green Building Council
och våra system,
6. Synliggör ditt ambitiösa hållbarhetsarbete genom oss,
7. Ta del av våra generösa medlemsrabatter på certifiering,
utbildning och konferenser.
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Idag samlar vi över
350 företag, organisationer
och kommuner.

Tillsamammans
bidrar vi till ett mer
hållbart samhällsbyggande.

FÖLJ OSS!
Twitter: @SwedenGBC
LinkedIn: linkedin.com/company/
sweden-green-building-council
Besök www.sgbc.se för nyheter
och mer information

KONTAKTA OSS!
Telefon: 08-599 294 30
E-post: info@sgbc.se

