PROGRAM

BREEAM-DAGEN 2019
21 NOVEMBER, GÖTEBORG

SÅ UPPNÅR VI DE GLOBALA
MÅLEN MED BREEAM-SE

En heldag om BREEAM och hur systemet knyter an
till målen.

Petra Wahlström, Lidl Sverige

KLIMATNEUTRALT MED
BREEAM-SE OCH NOLLCO2
Så bygger Lidl Sveriges första klimatneutrala butik.

Henrik Svensson, Storebrand

HÅLLBARA INVESTERINGAR
MED BREEAM!
Därför ger miljöcertifiering med BREEAM även
ekonomiska fördelar.

ÅRETS BREEAM-BYGGNAD 2019!
Hör om hur vinnaren i Sweden Green Building Awards
skapade sitt nya huvudkontor!

SÅ UPPNÅR VI DE GLOBALA
HÅLLBARHETSMÅLEN MED
BREEAM-SE!
Med FN:s Globala mål för hållbar utveckling finns det tydliga riktlinjer och målsättningar
för att skapa en bättre värld. En värld utan extrem fattigdom, med minskade ojämlikheter
och orättvisor. En fredligare och rättvisare värld, där vi tillsammans lyckas lösa klimatkrisen.
Bygg- och fastighetsbranschen är en viktig del i att nå målen och BREEAM-SE är ett av de
starkaste verktygen för detta arbete.

Varmt välkommen till BREEAM-dagen 2019!
•
•
•
•

Ta del av de bästa tipsen inom BREEAM
Träffa BREEAM:s certifieringsspecialister
Bli mer framgångsrik i din yrkesroll!
Besök BioNovas monter och lär dig mer om One-Click LCA

PROGRAM
09:00

Registrering och frukostmingel

09:30

Välkommen till BREEAM-dagen 2019!
Dagens moderator, Jonny Hellman från Sustracon, hälsar
välkommen och presenterar programmet.

09:40

Så kopplar BREEAM till de Globala målen
Vi får ett inspel från Alan Yates, BREEAM Technical Director på
BRE om hur BREEAM generellt kopplar till de globala målen och
hur arbetet ser ut framåt.
Sabina Jonestrand, Chef för BREEAM på Sweden Green Building Council, berättar om hur BREEAM-byggnader i Sverige arbetar med de indikatorer som kopplar till de globala målen.
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10:15 CASE

– Så blev Signalen 3 Årets BREEAM-byggnad

Vinnaren i kategorin Årets BREEAM-byggnad på Sweden Green
Building Awards 2019 är Fabeges Signalen 3, som är belägen vid
Solna station och certifierad i BREEAM-SE med betyget Excellent.
Idag är byggnaden ICA:s huvudkontor.
Jonas Kunze, miljöansvarig på Fabege, berättar om hur ett plus ett
blev tre när ambitiösa hållbarhetskrav mötte krav från hyresgästen,
och tillsammans skapade ett ännu bättre resultat.
Maria Bidegård, projektledare på ICA Gruppen, berättar om hur
det är att vara hyresgäst i en BREEAM-SE-certifierad byggnad.
Signalen 3 är numera ICA:s huvudkontor och huserar cirka 2 000
ICA-medarbetare som tidigare suttit utspridda i olika lokaler.

10:35

Bensträckare

10:45

CASE – ESS Campus
Cynthia Andersson, Projektpartner Hållbarhet, Skanska och
Sophie Lilja, Uppdragsledande miljökonsult, WSP, berättar
om ESS Campus; det senaste tillskottet av modern och avancerad
forskningsanläggning vars arbete kommer ge nya möjligheter
för forskningen kring bland annat energi, miljöteknik och
grundläggande fysik.
ESS Campus håller en väldigt hög miljöprofil där de egna
miljökraven tillsammans med en BREEAM-certifiering på
outstanding-nivå är en stor anledning till att just Sverige och Lund
valdes som anläggningens placering.

11:20

Hållbara investeringar med BREEAM
Fredrik Holmström, Partner/Sustainable Growth Leader på
Sustracon presenterar BREEAM och GRESB, hållbarhetsredovisning
och hur allt hänger ihop. Var och hur systemen kopplar samman
och hur fastighetsägare arbetar med dessa verktyg. Fredrik berättar
också om vilken fördel det är att få med BREEAM i sin verksamhet.
Henrik Svensson, hållbarhetsansvarig, Storebrand Fastigheter.
Med utgångspunkt framförallt i mål 12: Hållbar konsumtion och
produktion, berättar Henrik Svensson om varför man valt att
miljöcertifiera alla sina fastigheter och om arbetet med BREEAM-SE
och BREEAM In-Use. På BREEAM Awards 2019 vann Storebrand
Fastigheter, genom SPP Fastigheter, det prestigefyllda priset
GRESB/BREEAM Awards for Responsible Real Estate Investment.

12:00

Lunch

13:00

Klimatneutrala byggnader med BREEAM-SE och NollCO2
I Visby bygger Lidl Sveriges första klimatneutrala butik. Butiken
ska certifieras i BREEAM-SE och är ett av tre pilotprojekt i SGBC:s
kommande påbyggnadscertifiering för klimatneutrala byggnader,
NollCO2.
Med utgångspunkt framförallt i mål 13: Bekämpa
klimatförändringarna, mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
samt mål 7: Hållbar energi för alla ger sessionen svar på hur
BREEAM-SE ger förutsättningar till att bygga klimatneutralt med
NollCO2.
Pia Stoll, chef NollCO2 på Sweden Green Building Council,
berättar om utvecklingen av NollCO2 och hur man kombinerar
energi- och LCA-poäng i BREEAM-SE med NollCO2.
Petra Wahlström, fastighetsutvecklare på Lidl Sverige,
berättar om Lidls erfarenheter från att certifiera Sveriges första
klimatneutrala butik med BREEAM-SE och NollCO2. Och varför
Lidl Sverige satsar hårt på hållbart byggande.
André Persson, miljökonsult på COWI, berättar om projektets
arbetsprocess där man kombinerat de båda certifieringarna
och därmed fått en smidig arbetsprocess. Främst med fokus på
material-, energi- och byggproduktionsfrågor.

14:30

Eftermiddagsfika

15:00

BREEAM-SE i hållbara stadsdelar
I den nya, hållbara stadsdelen Masthuggskajen i Göteborg bygger
NCC kontorsfastigheter som ska certifieras i BREEAM-SE.
Stadsdelen Masthuggskajen är också först ut med att certifieras i
Citylab.
Soumia El Ghazouani, fastighetsutvecklare, NCC och Åsa Lindell,
specialistchef hållbarhet, NCC. Med utgångspunkt framförallt i mål
11: Hållbara städer och samhällen berättar Soumia El Ghazouani och
Åsa Lindell om fördelarna med BREEAM-SE-certifierade byggnader
i en stadsdel med hög hållbarhetsprofil.

15:40

Studiebesök – Älvrummet
Låt dig inspireras och få information om den pågående
stadsutvecklingen i Göteborg. Älvrummet ger dig en helhetsbild av
det som planeras, och det som redan är klart i innerstadsområdet
som kallas för Älvstaden.

Studie

besök!

16:45

Avslut och avrundning

17:00

Mingel och prisutdelning – Årets BREEAM-SE-personer och företag
Det bjuds på mingel och vi delar i år ut priser till de fastighetsägare
och personer som betytt extra mycket och genom sin aktivitet i
BREEAM-SE på riktigt gjort skillnad. Priserna som delas ut är:
• Årets fastighetsägare – flest kvadratmeter certifierade i
BREEAM-SE
• Årets fastighetsägare – högst snittbetyg i BREEAM-SE
• Årets utbildare i BREEAM-SE
• Årets BREEAM-SE AP
• Årets BREEAM-SE-assessor

ANMÄLAN

sgbc.se/breeam-dagen

DATUM OCH PLATS
Torsdagen den 21 november 2019, kl. 09:00 - 17:00 (därefter mingel till kl. 19:00).
Dome of Visions, Lindholmsplatsen, Göteborg.

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 Veronica Strömbrink på veronica.strombrink@sgbc.se eller 08-408 857 29.

#BREEAMDAGEN19

   

Sweden Green Building Council

Telefon 08-599 294 30

Epost info@sgbc.se

