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VIKTEN AV ATT GÖRA 
RÄTT FRÅN BÖRJAN
Vilka poäng ska du fokusera på först
och vilka utredningar ska göras tidigt?

Sandra Holström, Bengt Dahlgren

BREEAM PÅ ETT SMART 
OCH KOSTNADSEFFEKTIVT SÄTT
Hur driver du processen smart? Fallgropar och lärdomar.

STUDIEBESÖK PÅ
TORSPLAN 2!
Ett av världens mest hållbara handels- och kontorhus, 
certifieriat som Outstanding. 

ÅRETS BREEAM-BYGGNAD 2018! 
Hör om vinnaren i Sweden Green Building Awards 2018 - Lidl 131 Växjö!



ÄNTLIGEN EN KONFERENS HELT 
TILLÄGNAD BREEAM!

BREEAM är Europas mest spridda certifieringssystem, med över en halv miljon certifierade 
byggnader. I Sverige växer systemet snabbt. Nu anordnar vi för första gången en konferens 
helt tillägnad BREEAM-SE, vår svenska anpassning av systemet. Ta del av case, lyssna till 
experter och träffa branschkollegor under en dag speciellt utformad efter era önskemål.
 
Varmt välkommen till BREEAM-dagen 2018! 
• Ta del av de bästa tipsen inom BREEAM 
• Träffa BREEAM:s certifieringsspecialister
• Bli mer framgångsrik i din yrkesroll!



PROGRAM

09:00 Registrering och frukostmingel 

09:30 Välkommen till BREEAM-dagen 2018!

10:50 Bensträckare

Moderator Fredrik Holmström hälsar välkommen och inleder dagen. 

Fredrik Holmström, hållbarhetschef, Hifab AB
Fredrik arbetar med hållbarhetsrelaterade strategifrågor mot 
fastighetsägare och har bred erfarenhet av BREEAM-
certifiering. Ett av hans senaste projekt ledde till att kund fick 
motta priset ”Bäst i Europa inom GRESB”. 

09:45 Internationell framtidsspaning om BREEAM

Cecilia är med i det tekniska rådet för BREEAM och har tidigare 
arbetat på BRE i England i 9 år. Ta del av hennes framtidsspaning!

• Bakgrund och historik – varför systemet ser ut som det gör idag
• Vad sker internationellt?
• Vad är på gång?

Cecilia Bågenholm, Associate, WSP Sverige

10:05 Vikten av att göra rätt från början – så ser processen ut

• Vilka poäng ska du fokusera på först?
• Viktiga utredningar som ska göras tidigt
• Fallgropar och lärdomar från ett BREEAM-projekt

Torbjörn Nordgren, avdelningschef Miljö Syd, COWI



12:00 Ekologisk lunch

10:55 Årets BREEAM-byggnad 2018 – Lidl 131 Växjö!

Hör om projektet som fick utmärkelsen Årets BREEAM-byggnad i 
Sweden Green Building Awards 2018 - Lidl 131 Växjö!

• Vilka poäng var svårast att ta hem? 
• Så har BREEAM hjälpt i projektet? 
• Bästa tips för att nå Outstanding!

Mattias Tas, projektledare bygg, Lidl

13:00 Studiebesök på Torsplan 2

Torsplan 2 är ett av Nordens mest hållbara handels- och kontorshus. Det 
är certifierat som Outstanding enligt världens tuffaste miljöcertifierings-
system och var en av tre finalister vid Sweden Green Building Awards 
2017. Hör om projektet och följ med på rundvandring i byggnaden!

Robert Carlsson, hållbarhetsansvarig, Castellum
Åsa Gatter, projektledare, NCC

11:40 Så hållbar är en BREEAM-certifierad byggnad idag och i framtiden

BREEAM-SE innehåller många hållbarhetsparametrar och omfattar inte 
bara delar som är relevanta för själva byggnaden, utan även transporter, 
ekologi och översvämningsrisk. Men hur hållbar är egentligen en 
genomsnittsbyggnad certifierad enligt BREEAM-SE? Hur mycket 
påverkar certifieringen den faktiska hållbarhetsprestandan, och hur 
kan en BREEAM-certifierad byggnad se ut i framtiden?

Sabina Jonestrand, chef BREEAM, Sweden Green Building Council

Studiebesök!



15:30 BREEAM på ett smart och kostnadseffektivt sätt

Bli guidad av en BREEAM AP i hur du driver certifieringsarbetet 
på bästa sätt. 

• Så lyckades vi med processen!
• Hur fick vi med aktörer?
• Framgångsfaktorer och fallgropar

Sandra Holmström, miljö- och energisamordnare BREEAM AP, Bengt Dahlgren

15:00 Ekologisk fika

16:00 Hälsa och välbefinnande – BREEAM och dubbelcertifiering

Gårda Vesta i Göteborg kommer att certifieras med WELL Building 
och BREEAM Excellent. Varför har Platzer valt att komplettera med 
WELL, och hur har det gått att dubbelcertifiera? 

• Varför två certifieringssystem?
• Hur ser kopplingen ut mellan systemen? 
• Fördelar med att certifiera med två system?

Pelle Arve, hållbarhets- och inköpschef, Platzer 
Johanna Millander, BREEAM AP och WELL-samordnare, COWI



16:35 Så arbetar vi med grön finansiering tack vare 
BREEAM-certifierade fastigheter

17:10 Moderator Fredrik Holmström avslutar konferensen 
och välkomnar till mingel!

Fabeges finanschef ger dig kopplingen mellan ekonomi och BREEAM-certifiering.

• Så kan vi finansiera oss mer kostnadseffektivt genom att 
certifiera enligt BREEAM
• BREEAM och grön finansiering – hur fungerar det?
• Paneldiskussion med certifieringschef Linda Kjällén, 
Jacob Michaelsen och Åsa Lind 

Åsa Lind, finanschef, Fabege

Passa på att mingla med branschkollegor, experter och BREEAM:s certifierings-
specialister! Ana Mendonca, International Account Manager från BRE Global, ger 
en återblick i BREEAM:s historia och en spaning in i framtiden. 

Under minglet uppmärksammar vi personer som har bidragit till BREEAM:s 
positiva utveckling i Sverige och delar ut följande utmärkelser:

• Årets positiva bidrag för BREEAM
• Årets assessor
• Årets AP
• Årets kursledare  

Mingel och prisutdelning!17:15
-19:00



ANMÄLAN
sgbc.se/breeam-dagen

DATUM OCH PLATS
Onsdagen den 21 november 2018, kl. 08.30 - 17.00 (därefter mingel till kl. 19.00).
SIS (Swedish Standards Institue), Solnavägen 1E, Stockholm.

ÖVRIG INFO
Lunch och fika ingår i priset. För full återbetalning ska avbokning ske senast 30 dagar före  
konferensdatum. För fullständiga villkor, se www.sgbc.se. 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet och av datum.

KONTAKTPERSON
För frågor om konferensen, anmälan och vid intresse för att medverka som utställare, 
kontakta projektledare Annika Hammarstedt på annika.hammarstedt@sgbc.se eller 08-599 294 53. 

#BREEAMDAGEN18 

Sweden Green Building Council     Telefon 08-599 294 30    Epost info@sgbc.se

https://www.sgbc.se/breeam-dagen

