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 Abstract 
 The  purpose  of  the  following  study  is  to  investigate  how  different  environmental  certification 
 systems  work  and  can  affect  the  management  process.  Furthermore,  the  aim  is  to  identify 
 positive  effects  of  certifying  management  organizations  to  analyze  the  value  of  it.  Lastly,  the 
 study  aspires  to  resolve  how  certification  systems  can  enable  identification  of  necessary 
 evolvement  in  the  management  process,  and  simplify  future  certification.  A  background  to 
 the  subject  was  initially  established  to  obtain  relevant  knowledge  to  investigate  the  issues. 
 Thereafter,  further  literature  studies,  case  studies,  and  interviews  were  conducted  to  enable 
 extensive  data  for  discussion  and  conclusion.  The  results  of  the  study  showed  that  there  is  a 
 connection  between  how  management  can  adapt  to  certification  to  obtain  high  results.  On 
 the  contrary  the  greatest  value  will  not  come  from  combining  activities  but  by  adapting  the 
 assembling  of  documents  to  what  will  be  asked  for  during  a  certification  process.  This  can  be 
 done  by  using  more  efficient  systems  and  creating  greater  awareness  by  taking  into  account 
 the  different  criterias.  Similar  results  were  obtained  when  it  comes  to  certification  of 
 management  organizations.  It  is  too  expensive  to  verify  a  certification  to  motivate  the  value 
 of  it,  but  a  lot  of  the  indicators  could  advantageously  be  implemented  to  develop  demands 
 and  routines.  That  leads  into  the  possibility  of  identifying  how  that  is  possible.  Those  results 
 showed  that  it  is  possible  on  an  indicator  level,  and  can  simplify  certification  processes  by 
 adapting to how management and certification can be combined. 
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 SAMMANFATTNING 
 Bygg-  och  fastighetssektorn  står  för  ca  21  %  av  Sveriges  totala  utsläpp  av  växthusgaser. 
 Detta  leder  till  att  vissa  åtgärder  behöver  ses  över  för  att  uppfylla  klimatavtalet,  som  år 
 2015  innebar  att  temperaturökning  måste  ligga  under  två  grader.  Studien  innehåller 
 således  en  undersökning  av  vad  miljöcertifieringssystem  har  för  inverkan  på  optimering 
 av  förvaltningsprocessen.  Frågeställningarna  som  slutligen  ledde  fram  till  en  slutsats, 
 tog  ställning  till  hur  effektiviseringar  smidigast  kan  implementeras  genom  litteratur- 
 översikt,  fallstudie  och  intervjuer.  Fallstudien  omfattar  tre  referensbyggnader  som  ägs 
 av  Bonnier  Fastigheter.  Två  av  dessa  byggnader  är  Centralhuset  och  Muninhuset  som  är 
 certifierade  genom  BREEAM  In-Use.  Den  tredje  byggnaden  är  Beskowhuset  som  i 
 dagsläget  genomgått  en  förstudie  för  Miljöbyggnad,  befintlig  byggnad.  Respondenterna 
 som  intervjuades  gav  perspektiv  på  ett  antal  frågor,  som  tillsammans  med 
 litteraturöversikten av tre viktiga indikatorer gav ett omfattande resultat. 

 Slutligen  kom  studien  fram  till  slutsater  av  frågeställningarna.  Förvaltnings-  och 
 certifieringsprocesser  identifierades  som  parallella  delar,  där  hänsynstagande  till  båda 
 processerna  kan  främja  en  tydligare  förvaltning  genom  bl.a.  underhållsplaner.  Där 
 konstaterades  det  att  lagring  och  dokumentation  av  handlingar  skapar  större 
 medvetenhet,  vilket  högre  detaljnivå  i  underlagen  kan  bidra  till.  Även  förståelse  kring 
 varför  en  certifiering  av  en  förvaltningsorganisation  inte  är  att  föredra  framgick.  Det 
 påvisades  att  certifieringen  hade  varit  kostsam,  med  en  minimal  lönsamhet.  Dock 
 konstaterades  det  att  implementering  av  rutiner  för  en  sådan  certifiering  hade  medfört  en 
 effektivare  förvaltning.  Således  talade  studien  emot  att  verifiera  certifiering  av 
 BREEAM  In-Use  del  två.  Däremot  visar  den  att  certifiering  enligt  Miljöbyggnad  iDrift 
 är  bättre  anpassad  för  att  certifiera  befintliga  byggnader  än  Miljöbyggnad,  befintlig 
 byggnad.  Avslutningsvis  presenterades  en  identifiering  kring  utvecklingsområden  av 
 processerna,  vilket  ledde  till  förtydligande  i  upplägget  av  underhållsplaner.  En  senare 
 omcertifiering  hade  därav  haft  ett  större  värde  i  att  identifiera  åtgärder  i  förvaltningen, 
 då denna hade gått snabbare och smidigare i ett senare skede. 

 Nyckelord:  BREEAM In-Use, Miljöbyggnad, Miljöbyggnad iDrift, miljöcertifiering, 
 certifieringssystem, hållbarhet, hållbar utveckling, förvaltningsprocess, 
 certifieringsprocess, förvaltningsplan, underhållsplan 
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 1. INLEDNING 

 1.1 Introduktion 
 År  2019  stod  bygg-  och  fastighetssektorn  för  21%  av  Sveriges  totala  utsläpp  av 
 växthusgaser,  vilka  bidrar  till  global  uppvärmning  (Boverket  2021d).  Riksantikvarie- 
 ämbetet  anger  att  stora  utsläpp  sker  till  följd  av  byggnation  samt  förvaltning,  och 
 orsakas  av  både  material-  och  energianvändning  (RAÄ  2021).  Till  följd  av  utsläppen  av 
 växthusgaser  har  den  globala  medeltemperaturen  ökat  snabbare  sedan  år  1970,  än  vad 
 den  gjort  under  de  föregående  2000  åren.  Detta  beror  på  att  utsläppen  förstärker 
 atmosfärens  förmåga  att  värma  jordytan  (Naturvårdsverket  u.å.b).  Konsekvenserna  av 
 fortsatt  ökad  medeltemperatur  omfattar  bl.a.  stigande  havsyta,  förändrade  ekosystem 
 och  obeboeliga  områden.  Därav  ingick  världens  länder  i  ett  klimatavtal  i  Paris  år  2015. 
 Där  beslutades  det  om  att  hålla  temperaturökningen  under  två  grader 
 (Naturskyddsföreningen  2022).  För  att  bygg-  och  fastighetssektorn  ska  förhålla  sig  till 
 det,  krävs  en  väsentlig  förändring  i  sektorns  kommande  utveckling.  De  måste  minska 
 sin andel koldioxidutsläpp till 23% av tillåtna utsläpp (Hansson m.fl. 2021). 

 I  Sverige  finns  det  flera  kommersiella  miljöcertifieringssystem  för  byggnader  som 
 utvärderar  miljöpåverkanskategorier  (Boverket  2019).  Två  vanligt  förekommande 
 miljöcertifieringssystem  är  BREEAM  In-Use  och  Miljöbyggnad,  vilka  följande  studier 
 utgår  från  (WSP  u.å.a).  Vidare  undersöks  Miljöbyggnad  iDrift.  Studierna  genomförs  på 
 uppdrag  från  Bonnier  Fastigheter  och  baseras  bl.a.  på  en  fallstudie  som  omfattar  tre 
 referensbyggnader  som  de  förvaltar.  Två  av  objekten  är  certifierade  enligt  BREEAM 
 In-Use,  medan  det  sista  har  genomgått  en  förstudie  för  certifiering  enligt  Miljöbyggnad, 
 befintlig  byggnad.  Då  Bonnier  arbetar  med  fastighetsförvaltning  och  utveckling,  har  de 
 för  avsikt  att  se  över  hela  förvaltningsprocessen  och  identifiera  dess  utvecklings- 
 områden.  Undersökningen  kompletteras  även  med  en  intervjustudie  där  aktörer  inom 
 Bonnier,  samt  en  konsult  från  WSP  intervjuas.  WSP  inkluderas  då  det  är  ett 
 konsultföretag  som  assisterar  Bonnier  vid  miljöcertifieringar  (Fröberg  M  2022). 
 Studierna  syftar  således  till  att  utgöra  underlag  för  att  utforma  riktlinjer  som  kan  spara 
 in  på  resurser  och  strukturera  upp  förvaltning  och  underhåll.  Effekthemtagningen  från 
 studien  kan  således  komma  att  gynna  fastigheters  attraktivitet,  produktivitet,  affärer  och 
 klimatet. 
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 Examensarbete: MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEMS INVERKAN PÅ OPTIMERING AV FÖRVALTNINGSPROCESSEN 

 1.2 Syfte och målsättning 
 Syftet  med  studien  är  att  undersöka  hur  olika  miljöcertifieringssystem  fungerar  och  kan 
 påverka  förvaltningsprocessen.  Vidare  syftar  arbetet  till  att,  via  jämförelser,  identifiera 
 positiva  effekter  av  löpande  förvaltning  och  analysera  värdet  av  det.  Målsättningen  är 
 att  undersökningen  ska  ligga  till  grund  för  etablering  av  långsiktiga  förvaltningsrutiner 
 för  löpande  förvaltning.  I  sin  tur  är  målet  att  möjliggöra  långsiktigt  arbete  med  de 
 globala  hållbarhetsmålen  och  effektivisering  av  förvaltningsprocessen.  Målet  är  även  att 
 säkerställa  kunskap  kring  hur  goda  miljöcertifieringsbetyg  efterlevs  tack  vare 
 förvaltningsrutiner. 

 1.3 Frågeställningar 
 [F1]  Förvaltningsprocessen och certifieringsprocessen går delvis parallellt. 

 Hur skulle ingående aktiviteter i dessa processer kunna sammanföras för att 
 upprätthålla goda certifieringsbetyg? 

 [F2]  Hur kan certifiering av en fastighets förvaltning bidra till ökad effektivitet vid 
 certifiering av fastigheten? 

 [F3] Hur kan man med hjälp av miljöcertifieringssystem identifiera utvecklingsområden 
 i förvaltningsprocessen? Hur kan det i sin tur bidra till att förenkla certifierings- 
 processer? 

 1.4 Avgränsningar 
 Till  följd  av  kursens  omfattning  har  avgränsningar  gjorts  för  att  fördjupning  inom  valda 
 områden  ska  utgöra  omfattande  underlag  för  studien.  Jämförelser  av  underlaget  har  för 
 avsikt  att  ligga  till  grund  för  identifiering  av  utvecklingsområden  i  förvaltnings- 
 processen. Följande gäller för vad som ska studeras: 

 ●  Studien kommer enbart baseras på miljöcertifieringssystemen: 
 BREEAM/BREEAM In- Use, Miljöbyggnad/Miljöbyggnad iDrift. 

 ●  Studien  riktar  sig  mot  förvaltare/förvaltning  av  byggnader  och  syftar  till  att 
 gynna deras förutsättningar vid certifiering. 

 ●  Arbetet  ska  inte  avgränsas  till  att  tillämpas  under  en  viss  period,  utan  ska 
 användas under löpande perioder från en certifiering till en annan. 

 Däremot avgränsas studien från att undersöka: 

 ●  Hyresgästers och andra intressenters perspektiv. 
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 2. BAKGRUND 
 I  bakgrundskapitlet  redogörs  det  för  förvaltningsprocessen,  miljöcertifieringssystem 
 samt annat relevant underlag som relaterar till det undersökta området. 

 2.1 Förvaltningsprocess 
 Fastighetsförvaltning  handlar  om  att  tillhandahålla  en  funktion.  För  att  uppnå  detta 
 upprättas  en  förvaltningsplan  i  början  av  en  förvaltningsprocess,  vilken  bl.a.  omfattar  en 
 underhållsplan.  Förvaltning  kan  dessutom  delas  in  i  flera  huvud-  och  stödprocesser,  se 
 Figur  2.1.  Huvudprocesserna  omfattar  överlåtelse,  teknisk  förvaltning,  ekonomi  och 
 fastighetsutveckling.  Överlåtelsen  är  begynnelsen  av  en  förvaltningsprocess  då  ett 
 ägarbyte  sker.  Resterande  huvudprocesser  kan  bedrivas  parallellt  och  berör  uppföljning, 
 planering  och  åtgärder  för  styrning.  De  syftar  till  att  främja  respektive  kategori  fram  till 
 det  att  en  ny  överlåtelse  sker.  Stödprocesser  bedrivs  och  anpassas  utefter  fastigheters 
 förutsättningar  och  behov.  För  fastighetsbolag  kan  det  exempelvis  omfatta  en  process 
 för  anskaffning  av  tjänster  eller  om-  och  tillbyggnadsprocess,  för  att  tillgodose 
 funktionskrav.  I  stora  fastighetsbolag  med  många  fastigheter  i  drift,  är  det  dessutom 
 viktigt  med  utvecklade  styrsystem  och  rutiner.  Sådana  stödprocesser  ser  över 
 kvalitetssäkring, miljöledning, ekonomi etc. (Hansson m.fl. 2021). 

 Figur 2.1 Viktiga huvud- och stödprocesser i en förvaltningsprocess 
 (Baserad på Hansson m.fl. 2021). 
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 Examensarbete: MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEMS INVERKAN PÅ OPTIMERING AV FÖRVALTNINGSPROCESSEN 

 Utöver  detta  beskriver  Hansson  m.fl.  (2021)  att  processen  för  utveckling  av 
 markområden  (exploatering)  har  haft  stor  betydelse  för  utvecklingen  av  fastighets- 
 branschen.  Dessutom  finns  det  alltid  en  konflikt  mellan  allmänt  intresse  och  privata 
 intressen.  Dessa  är  några  av  flera  exempel  som  Hansson  m.fl.  (2021)  redogör  för.  De  har 
 gemensamt  att  de  regelverk  som  har  skapats  över  tid  inte  har  varit  tillräckliga,  då  det 
 även  krävs  någon  form  av  intressenthantering.  Detta  beror  på  att  förändringar  som  är 
 kopplade  till  förvaltning  och  fastighetsutveckling  har  långa  ledtider.  Det  gör  det  svårt  att 
 anpassa  verksamheter  i  fastigheter  till  snabba  förändringar  i  omvärlden  (Hansson  m.fl. 
 2021). 

 2.1.1 Förvaltningsplan 
 Fastighetsägare  ansvarar  för  både  drift  och  förvaltning  (Fastighetsägarna  2012).  Således 
 ansvarar  de  för  att  en  uppdragstagare  upprättar  en  förvaltningsplan  inför  ett 
 förvaltningsuppdrag.  Planen  syftar  till  att  underlätta  förvaltningsuppdraget  genom 
 löpande  uppdatering  av  uppgifter,  samt  andra  förhållanden  gällande  drift  och  underhåll 
 av  en  fastighet.  Överlag  ska  en  förvaltningsplan  utgöra  ett  omfattande  underlag  som  kan 
 förhållas  till  annan  relevant  dokumentation  såsom  drift-  och  underhållsplaner.  På  en  mer 
 detaljerad  nivå  bör  förvaltningsplanen  täcka  information  på  tre  nivåer:  Övergripande 
 information  och  mål  för  fastighetsbeståndet,  information  på  fastighetsnivå  samt 
 byggnads- /anläggningsnivå (Naturvårdsverket u.å.a). 

 På  en  övergripande  nivå  är  det  lämpligt  att  inkludera  information  om  organisation  samt 
 aktuella  drift-,  skötsel-  och  hyresavtal.  Dessutom  bör  sammanställningar  för  underhålls- 
 behov,  riskbedömningar  och  driftekonomi  ingå.  Sammanställningarna  är  viktiga 
 eftersom  riskbedömning  är  betydelsefullt  för  identifiering  av  akuta  underhållsåtgärder. 
 Driftekonomin  redogör  för  samtliga  driftkostnader  och  intäkter  inom  ett 
 förvaltningsområde.  Slutligen  bör  även  övergripande  mål  för  fastighetsförvaltningen 
 rapporteras,  vilka  ska  överensstämma  för  hela  förvaltningsområdet.  Ett  exempel  på 
 sådana  mål  kan  beröra  energiförbrukning  (Naturvårdsverket  u.å.a).  På  fastighetsnivån 
 ingår  istället  information  liksom  fastighetsbeteckning  och  adress,  samt  en 
 sammanställning  av  de  byggnader  och  anläggningar  som  återfinns  i  fastigheten.  Utöver 
 det  kan  det  vara  gynnsamt  att  inkludera  gemensamma  funktioner  såsom  tekniska 
 installationer.  När  det  kommer  till  byggnads-/anläggningsnivå,  ingår  bl.a.  uppgifter  om 
 fastighetens  byggnads-  och  ombyggnadsår,  area,  byggnadsbenämning  etc.  Det  kan  även 
 var  gynnsamt  att  beskriva  fastighetens  användningsområde  samt  tekniska  beskrivningar 
 för  el,  värme  och  ventilation,  energistatus  och  dylikt.  Även  dokumentation  i  form  av 
 ritningar eller fotografier kan vara lämpligt att inkludera (Naturvårdsverket u.å.a). 
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 Kap. 2 Bakgrund 

 2.1.2 Underhållsplan 
 En  underhållsplan  utgörs  av  dokument  som  redogör  för  planerade  underhållsåtgärder. 
 Dessa  åtgärder  kan  kategoriseras  som  avhjälpande  respektive  förebyggande  underhåll 
 och  ska  se  till  att  krav  från  regelverk  uppfylls,  se  Figur  2.2.  Avhjälpande  underhåll 
 betraktas  som  akut  och  är  ofta  svårt  att  planera  inför.  Förebyggande  underhåll  omfattar 
 däremot  åtgärder  för  att  undvika  problem.  De  kan  planeras  för  som  periodiserat  eller 
 löpande  underhåll.  Vidare  berör  regelverk  olika  myndighetskrav.  Således  ska  en 
 underhållsplan  innehålla  löpande  och  periodiskt  underhåll  samt  myndighetsbesiktningar 
 (Fastighetsägarna 2012). 

 Figur 2.2  Illustrativ kategorifördelning av underhållsåtgärder (Fastighetsägarna 2012). 

 Inför  upprättandet  av  en  underhållsplan  måste  en  byggnads  status  fastställas  för  att 
 identifiera  nödvändiga  underhållsåtgärder.  Därav  inventeras  fastigheten  och  de 
 identifierade  åtgärderna  prioriteras  utefter  behov.  Därefter  upprättas  en  kostnads- 
 uppskattning  av  samtliga  underhållsåtgärder  innan  de  läggs  in  i  underhållsplanen  i 
 lämpliga  intervall.  Genom  sådan  systematisk  planering  kan  underhållsarbetet 
 underlättas  och  förebygga  förbiseende  av  nödvändiga  åtgärder.  Det  underlättar  även  för 
 att  fördela  utgifter  och  i  sin  tur  för  förvaltning.  Några  anledningar  till  det  är  att  en 
 underhållsplan  utgör  en  överblick  av  en  fastighets  status,  vilket  kan  underlätta  vid  en 
 överlåtelseprocess.  Den  medför  även  en  minskad  risk  för  oförutsedda  utgifter,  och 
 bidrar  till  bevarandet  av  en  fastighets  värde  under  dess  ekonomiska  livslängd 
 (Fastighetsägarna 2012). 
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 Vid  upprättandet  av  en  underhållsplan  är  drift-  och  skötselinstruktioner  betydelsefulla, 
 men  begreppen  bör  inte  blandas  ihop.  En  underhållsplan  beskriver  hur,  när  och  vilka 
 byggnadskomponenter  som  ska  underhållas.  En  driftinstruktion  beskriver  däremot 
 komponenternas  funktion  och  placering,  vars  syfte  är  övervakning  och  styrning  av  en 
 fastighet.  Plan-  och  bygglagen  (PBL)  samt  Boverkets  byggregler  (BBR)  ställer  flera 
 krav  på  båda  delar  (Fastighetsägarna  2012).  BBR  2:51  uppger  t.ex.  att  en  plan  för 
 periodiskt  underhåll  bör  omfatta  30  år  och  ska  vara  upprättad  i  form  av  skriftliga 
 instruktioner  innan  en  byggnad  eller  delar  av  den  tas  i  bruk.  Där  beskrivs  även  krav  för 
 instruktioner om hur och när skötsel ska utföras (BBR 2:51). 

 2.2 Lagar och föreskrifter 
 Lagar  och  föreskrifter  som  berör  studien  är  bland  annat  Plan-  och  bygglagen,  Boverkets 
 byggregler  och  Miljöbalken.  De  omfattar  bland  annat  byggprocessen,  planerings- 
 processen  och  rivningsprocessen  för  en  byggnad.  Studien  kommer  dock  förhålla  sig  till 
 underlag  om  förvaltning.  Både  förvaltningsprocessen  och  certifieringarna  påverkas  av 
 kraven  på  svenska  byggnader,  trots  att  certifieringen  BREEAM  In-Use  inte  är 
 svenskanpassad (Boverket, 2021a);(SGBC u.å.a). 

 2.2.1 Boverkets byggregler, BBR 
 Boverkets  byggregler,  även  nämnt  som  BBR,  består  av  allmänna  råd  och  föreskrifter  för 
 den  svenska  byggnadsbranschen.  BBR  omfattar  bl.a.  samhällsplanering,  byggande, 
 boendesituationer  och  brand.  Föreskrifterna  som  BBR  anger  ska  följas  och  skiljer  sig 
 från  allmänna  råd  kring  hur  något  kan  lösas.  Därför  anger  BBR  de  krav  en  byggnad 
 minst måste uppfylla för att få brukas i Sverige (Boverket, 2021b). 

 2.2.2 Plan- och bygglagen, PBL 
 Plan-  och  bygglagen  (PBL)  utgör  tillsammans  med  BBR,  Plan-  och  byggförordningen 
 (PBF)  samt  Boverkets  föreskrifter  och  allmänna  råd  om  tillämpning  av  europeiska 
 konstruktionsstandarder  (EKS),  minimikrav  för  att  en  byggnad  ska  få  brukas  enligt  den 
 svenska staten (Boverket, 2021c). 

 PBL  är  en  del  av  den  svenska  lagen  som  består  av  16  kapitel  om  bl.a.  bygglov, 
 rivningsåtgärder  och  skadeersättning.  PBL  omfattar  inte  bara  byggnader  och  lagar  som 
 berör  dessa.  Det  är  även  en  viktig  faktor  för  reglering  av  planläggning  (mark  och 
 allmänna  platser)  samt  vattenanvändning  (Sveriges  riksdag,  2010).  En  parallell  som 
 enkelt  kan  beskriva  ovannämnda  lagar  och  föreskrifter  är  att  kraven  och  lagarna  som 
 ingår  i  PBL  även  ingår  i  BBR:s  regelverk.  Därför  går  det  inte  att  bli  godkänd  genom 
 PBL utan att uppfylla BBR:s krav (Boverket, 2021c). 
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 2.2.3 Miljöbalken 
 Miljöbalken  är  en  del  av  den  svenska  lagen,  som  ansvaras  av  den  svenska  riksdagen  och 
 trädde  i  kraft  år  1999.  Syftet  med  lagen  är  att  främja  den  hållbara  utvecklingen  för  en 
 god  och  hälsosam  miljö.  I  Miljöbalken  finns  det  33  kapitel  inom  7  avdelningar.  Den 
 omfattar  allt  från  miljöbedömningar  och  vattenverksamhet  till  avfall  och  rättegångs- 
 kostnader  (Riksdagen  2021).  Angående  byggsektorns  tillämpning  av  Miljöbalken, 
 ställer  lagen  krav  på  samtliga  företag  att  ta  sitt  miljömässiga  ansvar  genom  att  förstå  sin 
 påverkan  på  miljön.  Kunskapen  som  omfattas  i  Miljöbalken  ser  till  att  företag  inte  får 
 förbise viktiga krav som riksdagen har satt för dessa företag (Byggakademin 2022). 

 2.3 Byggvarubedömningen 
 Byggvarubedömningen  är  ett  verktyg  där  byggrelaterade  produkter  kan  bedömas. 
 Bedömningen  avser  kemiskt  innehåll,  miljöpåverkan  under  livscykeln  samt  social 
 påverkan  i  leverantörsledet  .  Nödvändiga  underlag  för  bedömning  av  en  produkt  kan 
 variera  beroende  på  produkttyp  och  användningsområde.  Olika  typer  av  dokumentation 
 som  kan  behöva  tillhandahållas  är  byggvarudeklaration,  leverantörsintyg,  säkerhetsblad 
 etc.  Därefter  bedöms  det  om  produkten  uppnår  de  krav  som  finns  för  en  minimal 
 påverkan  på  människor  och  miljö.  Vidare  bidrar  systemet  till  större  förståelse  för  denna 
 påverkan,  ansvarsfulla  leverantörsled  samt  att  allt  fler  produkter  tillkännages  för  stora 
 aktörer som använder verktyget  (  Byggvarubedömningen  2022). 

 2.4 Miljöcertifieringssystem 
 Miljöcertifieringssystemen  som  undersöks  närmare  i  studien  är  BREEAM  In-Use  och 
 Miljöbyggnad  iDrift.  Dessa  är  system  för  certifiering  av  befintliga  byggnader. 
 Respektive system har motsvarande certifieringar för nyproducerade byggnader. 

 BREEAM  är  ett  av  de  äldsta  miljöcertifieringssystemen  och  härstammar  från 
 Storbritannien.  På  den  svenska  marknaden  används  BREEAM-SE  för  certifiering  av 
 nyproducerade  byggnader  och  dess  miljöprestanda.  BREEAM-SE  togs  fram  av  Sweden 
 Green  Building  Council  (SGBC)  år  2013.  SGBC  är  en  ideell  förening  som  arbetar  med 
 verktyg  och  utbildning  gällande  miljöcertifiering  av  byggnader.  De  är  tillgängliga  för 
 alla  organisationer  inom  den  svenska  bygg-  och  fastighetsbranschen  (SGBC  2022b). 
 “BREEAM In-Use är ett bra komplement till BREEAM-SE” (SGBC u.å.a). 
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 Miljöbyggnad  är  ett  svenskt  miljöcertifieringssystem  som  kontrollerar  indikatorer  för 
 energiåtgång,  innemiljö  och  material  för  att  säkerställa  att  en  byggnad  är  bra  för  brukare 
 och  miljön.  De  värderade  indikatorerna  granskas  av  en  oberoende  part  innan  certifiering 
 ges  ut.  Därefter  utförs  uppföljande  kontroller  inom  treårsintervall  på  ny-  och 
 ombyggnation.  Uppföljningen  syftar  till  att  säkerställa  upprätthållandet  av  tidigare 
 bedömning  (SGBC  2021).  Miljöbyggnad  iDrift  riktar  sig  mer  mot  certifiering  av 
 byggnader i drift. 

 2.4.1 BREEAM In-Use 
 BREEAM  In-Use  är  ett  internationellt  miljöcertifieringssystem  för  befintliga  byggnader. 
 Det  används  för  att  förbättra,  certifiera  och  marknadsföra  hållbarhetsprestanda  sedan  år 
 2009.  Det  finns  ingen  svenskanpassad  version  av  systemet,  vilket  föranleder  att  den 
 internationella  manualen  för  certifiering  brukas  i  Sverige.  Således  kan  en  BREEAM 
 In-Use-certifierad  byggnad  jämföras  på  en  internationell  marknad.  Certifieringen  utgör 
 dessutom  en  oberoende  värdering  av  byggnaden  eftersom  projekt  utvärderas  av  en 
 licensierad BREEAM In-Use International Assessor (SGBC u.å.a). 

 Version  6  är  den  senaste  versionen  av  BREEAM  In-Use,  som  släpptes  år  2020 
 (BREEAM  2020).  Versionens  certifieringsprocess  är  uppdelad  i  två  delar.  Del  ett  är  en 
 prestandajämförelse  av  byggnadens  prestation  och  utvecklingsområden,  medan  del  två 
 är  en  prestandajämförelse  av  en  byggnads  drift-  och  förvaltningsprocesser.  Den  senare 
 identifierar  därmed  förvaltningsorganisationens  prestation  och  utvecklingsområden.  Vid 
 certifiering är det möjligt att omfatta båda delar eller endast en (SGBC u.å.a). 

 Bedömda indikatorer och betygsgränser 
 Bedömningen  täcker  nio  miljöområden  från  vilka  del  ett  och  två  kan  tilldelas  separata 
 poäng, se Figur 2.3 (SGBC u.å.a). 

 Figur 2.3  Miljökategorier som bedöms i BREEAM In-Use  (BREEAM u.å.). 
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 Del  ett  och  två  bedöms  separat  för  att  kunder  ska  kunna  välja  vad  som  är  av  vikt  för 
 dem  (BREEAM  u.å.).  De  bedömda  områdena  med  ingående  indikatorer  redogörs  för  i 
 Bilaga  1.  I  kapitel  6  jämförs  del  ett  och  två  dessutom  på  en  indikatornivå  som  även 
 baseras på en underlagslista för del två, vilken har svenskanpassats av WSP. 

 För  varje  område  beräknas  en  andel  av  möjliga  poäng  som  sedan  sammanställs  till  en 
 totalpoäng  med  tillhörande  betygsnivå.  Extrapoäng  kan  erhållas  för  innovation  när  det 
 kommer  till  byggnadens  tekniska  lösningar  (SGBC  u.å.a).  Betygsgränser  med 
 tillhörande nivå redovisas i Tabell 2.2. 

 Tabell 2.2 Poänggränser för betygsnivåerna i Breeam In-Use 
 (SGBC u.å.a.) (BRE group u.å.) 

 Poäng  Betygsnivå  Stjärnbetyg 

 < 10%  UNCLASSIFIED  - 

 ≥ 10%  ACCEPTABLE  ★ 

 ≥ 25%  PASS  ★★ 

 ≥ 40%  GOOD  ★★★ 

 ≥ 55%  VERY GOOD  ★★★★ 

 ≥ 70%  EXCELLENT  ★★★★★ 

 ≥ 85%  OUTSTANDING  ★★★★★★ 
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 Certifieringsprocessen 
 Certifiering enligt BREEAM In-Use sker i fem steg som följer enligt Figur 2.4. 

 Figur 2.4 Stegvis certifieringsprocess enligt BREEAM In-Use (BREEAM u.å.). 

 I  det  första  steget  registrerar  den  sökande  den  byggnad  de  vill  certifiera,  via  en 
 onlineplattform.  Därpå  krävs  inmatning  av  information  om  byggnaden  innan  den 
 sökande  kan  få  direkt  insikt  i  status  och  förutsedda  betyg.  För  att  verifiera  betyget  krävs 
 det  dock  att  en  legitimerad  besiktningsman  bedömer  underlaget  för  att  byggnaden  ska 
 erhålla  certifiering  (BREEAM  u.å.).  Därefter  förblir  byggnaden  certifierad  i  tre  år,  inom 
 vilka  byggnaden  måste  omcertifieras  för  att  inte  förlora  certifieringsstatusen  (Fröberg  M 
 2022). 

 2.4.2 Miljöbyggnad iDrift 
 Miljöbyggnad  iDrift  är  ett  certifieringssystem  som  ska  bidra  till  förbättrad 
 miljöprestanda  genom  drift  och  förvaltning.  Systemet  har  varit  i  bruk  sedan  år  2017. 
 Certifieringen  syftar  till  att  utveckla  arbetet  med  hållbara  byggnader  och  förvaltning  av 
 dem,  samt  vägleda  till  relevanta  miljöåtgärder.  Modellen  utgörs  av  fem  områden: 
 Inomhusmiljö,  Hälsa,  Klimatpåverkan,  Resurser  och  Skick  .  Indikatorerna  inom  dessa 
 grupperar  kriterier,  varav  vissa  är  obligatoriska  och  andra  valfria.  För  certifiering  krävs 
 det  att  alla  obligatoriska  kriterier  av  relevans  för  en  aktuell  byggnad  ska  godkännas. 
 Syftet  med  de  valfria  kriterierna  är  att  fokusera  på  vad  som  är  prioritet  för  en  aktuell 
 byggnad  och  ta  lärdom  från  åtgärder  som  tas  vid  i  en  befintlig  byggnad.  De  valfria 
 kriterierna  kan  ha  olika  poängnivåer,  men  de  utgör  poäng  som  behövs  för  att  uppnå  de 
 olika betygsnivåerna (SGBC u.å.b). 
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 Bedömda indikatorer och betygsgränser 
 De  fem  områdena  som  bedöms  är  i  sin  tur  indelade  i  mer  specifika  indikatorer.  I  Figur 
 2.5,  återfinns  antalet  obligatoriska  respektive  valfria  kriterier  för  indikatorerna,  samt 
 antal  tillgängliga  poäng.  Ingående  kriterier  i  områdena  beskrivs  mer  grundligt,  samt 
 jämförs  med  andra  system  i  kapitel  6.  Inomhusmiljö  bedömer  brukares  upplevelser  av 
 komfort  medan  Hälsa  ser  över  hur  byggnaden  påverkar  deras  hälsa.  Klimatpåverkan  ser 
 över  hur  energianvändning  påverkar  klimatet,  medan  Resurser  fokuserar  på  påverkan 
 och  åtgärder  som  orsakats  av  material.  Slutligen  omfattar  Skick  ,  bedömning  av 
 fastighetens skick med avseende på installationer och byggnadsdelar (SGBC u.å.b). 

 Figur 2.5 Miljöbyggnad iDrift:s bedömningsområden med tillhörande indikatorer 
 (SGBC 2022a). 
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 Certifieringssystemet  har  betygsnivåerna  brons,  silver  och  guld,  se  Figur  2.6.  För  att 
 uppnå  en  nivå  måste  samtliga  obligatoriska  kriterier  som  är  tillämpbara  bli  godkända. 
 Dessutom  krävs  det  att  ett  antal  valfria  poäng  blir  godkända  för  att  uppnå  respektive 
 nivå.  Från  valfria  poäng  erhålls  normalt  ett  poäng  per  godkänt  kriterium,  men  kan  i 
 några fall omfatta olika poängnivåer (SGBC u.å.b). 

 Figur 2.6 Poänggränser för betygsnivåerna för Miljöbyggnad iDrift  (SGBC u.å.b). 

 Certifieringsprocessen 
 Certifiering  enligt  Miljöbyggnad  iDrift  sker  i  sex  steg  som  följer  enligt  Figur  2.7 
 (SGBC 2022a). 

 Figur 2.7 Stegvis certifieringsprocess enligt Miljöbyggnad iDrift 
 (Baserad på  SGBC 2022a). 

 I  steg  ett  av  en  certifieringsprocess  krävs  det  inledningsvis  att  den  byggnad  som  ska 
 certifieras  behöver  registreras  i  SGBC:s  digitala  certifieringsverktyg:  Building  Green 
 Online  (BGO).  Registreringsunderlaget  ska  omfatta  grundläggande  information  om  den 
 sökande  organisationen  och  aktuell  byggnad.  Detta  ska  tas  fram  av  de  sökande  samt  att 
 de ska betala en registreringsavgift för att påbörja ärendet (SGBC 2022a). 
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 I  steg  två  har  de  sökande  ett  år  på  sig  att  påvisa  att  de  uppfyller  de  obligatoriska 
 respektive  valfria  kriterierna  som  de  har  valt  att  redovisa  för  att  uppnå  önskat  betyg. 
 Redovisningen  delas  via  BGO  varpå  de  sökande  måste  begära  granskning  samt  betala 
 en  certifieringsavgift.  Om  begäran  inte  inkommer  inom  12  månader  måste  de  sökande 
 betala en ny registreringsavgift (SGBC 2022a). 

 I  det  tredje  steget  granskas  redovisningen  av  SGBC  för  att  kontrollera  vilka  kriterier 
 som  uppfylls.  SGBC  kontrollerar  bl.a.  relevans  genom  att  bekräfta  att  redovisningen  är 
 förenlig  med  den  aktuella  byggnaden  och  dess  egenskaper.  De  ser  även  över 
 redovisningens  innehåll  gentemot  vad  kriterierna  efterfrågar.  Redovisningen  kan 
 exempelvis  utgöras  av  fotografier  samt  relationshandlingar  i  form  av  ritningar  och 
 installationstekniska  handlingar.  Granskningen  övergår  därifrån  till  det  fjärde  steget  där 
 ett certifieringsbeslut fattas, baserat på det erhållna utfallet (SGBC 2022a). 

 Steg  fem  vidtar  när  certifieringsbeslutet  är  fattat.  Då  kan  de  sökande  välja  att  acceptera 
 resultatet  eller  revidera  redovisningen  och  begära  ytterligare  en  granskning  av  de 
 kriterier  som  ej  blev  godkända.  I  sådant  fall  ska  revideringen  ske  inom  en  månad  för  att 
 sedan granskas mot en avgift (SGBC 2022a). 

 Om  ett  certifieringsbeslut  godkänns  av  de  sökande,  inleds  det  sjätte  steget.  Om 
 byggnaden  erhåller  ett  godkänt  betyg,  certifieras  den  och  publiceras  på  SGBC:s 
 hemsida.  Därefter  är  certifieringen  giltig  i  tre  år,  inom  vilken  tid  sökande  måste  ha 
 genomfört  en  omcertifiering  för  att  förbli  certifierad.  Som  tidigast  får  omcertifieringen 
 påbörjas  12  månader  innan  giltighetsdatumet  passeras.  Då  ska  den  senaste  versionen  av 
 certifieringssystemet följas (SGBC 2022a). 

 Efter  certifieringsprocessen  kan  sökande  välja  att  ansöka  om  högre  betyg.  Mot  en  avgift 
 kan  de  i  sådant  fall  begära  ytterligare  en  granskning.  Inför  den  kan  de  komplettera 
 redovisningen  med  revideringar  av,  i  efterhand,  uppfyllda  kriterier.  Därpå  ska  de 
 dessutom  bekräfta  att  deras  byggnad  fortsatt  uppfyller  de  bedömda  kriterierna  årligen. 
 Om  ändringar  som  påverkar  byggnaden  eller  förvaltningen  har  ägt  rum  under  en  sådan 
 period, behöver redovisningen uppdateras (SGBC 2022a). 
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 2.5 Aktörer i certifieringsprocessen 
 Vid  en  certifieringsprocess  ingår  ett  antal  aktörer  som  berör  arbetet  fram  till  det  att  en 
 byggnad  erhållit  ett  certifieringsintyg.  Aktörerna:  fastighetsägare,  konsulter  och 
 certifieringsorgan, berör olika delar av arbetet kring en certifieringsprocess. 

 2.5.1 Fastighetsägare 
 En  fastighetsägare  är  den  person,  organisation  eller  stat  som  äger  fastigheten.  Det  är 
 även  dessa  som  genom  äganderätt  väljer  att  ingå  i  en  certifieringsprocess  från  första 
 början  (Lantmäteriet,  u.å).  Fastighetsägaren  kan  vid  beslut  om  att  certifiera  en  fastighet 
 välja  mellan  vilken  certifiering  som  de  vill  arbeta  med.  Aktören  kan  sedan  välja  att 
 arbeta  med  certifieringsprocessen  inom  företaget,  om  kompetensen  finns.  I  andra  fall 
 överlåts  denna  del  av  certifieringsprocessen  till  en  konsult  (Skoglund  L  2022).  Även  om 
 en  fastighetsägare  delvis  frånsäger  sig  ansvaret  av  certifieringprocessen  på  en  konsult, 
 behöver  underlag  tillhandahållas.  Underlaget  som  kan  bestå  av  bl.a.  mätningar  av 
 system,  foton  av  fastigheten  och  dokument,  ligger  till  grund  för  att  utvärdera  om 
 byggnaden  blir  godkänd  (Fröberg  M  2022).  I  denna  studie  är  Bonnier  Fastigheter 
 fastighetsägare för samtliga referensbyggnader. 

 2.5.2 Konsulter 
 Fastighetsägaren  kan  anställa  en  konsult  som  arbetar  som  specialist  inom  områden  som 
 bl.a.  certifieringssystem.  En  aktör  som  arbetar  med  certifieringar  har  yrkesrollen  miljö- 
 och  hållbarhetskonsult.  Beroende  på  om  certifieringen  utförs  på  nyproduktion  eller 
 befintlig  byggnad,  samt  kring  vilken  certifiering  som  utförs,  kommer  konsulten  in  i 
 olika  skeden  (Fröberg  M  2022).  När  en  konsult  anlitas  för  en  certifieringsprocess, 
 arbetar  personen  som  uppdragsansvarig.  De  får  således  ansvaret  för  att  certifieringen 
 sammanställs  och  slutligen  skickas  in  till  certifieringsorganet  (Fröberg  M  2022). 
 Bonnier  Fastigheter  valde  att  anlita  konsulter  från  WSP,  då  Bonnier  som  fastighetsägare 
 inte  ansåg  att  de  hade  tillräckligt  med  kompetens  för  att  certifiera  enligt  BREEAM 
 In-Use själva (Skoglund L 2022). 

 2.5.3 Certifieringsorgan 
 När  materialet  har  sammanställts  och  är  redo  för  en  utvärdering  av  byggnaden,  skickas 
 det  vidare  till  certifieringsorganet  för  systemet.  Fastighetsägaren  har  därmed  sökt 
 certifiering  via  ett  ansvarigt  organ  som  utför  bedömning  utifrån  inskickat  underlag. 
 Detta  sker  för  att  undvika  intressekonflikter  mellan  de  olika  parterna.  Två  av  studiens 
 referensbyggnader  har  certifierats  genom  certifieringsorganet  BRE,  och  den  sista 
 byggnaden genom SGBC (Fröberg M 2022). 
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 3. METOD 
 I  kapitlet  beskrivs  de  metoder  som  användes  i  studien.  En  litteraturöversikt,  en  fallstudie 
 och  intervjuer  är  de  metoder  som  ingår.  Metoderna  valdes  ut  för  att  täcka  en  utredning 
 av relevanta erfarenheter som kan ligga till grund för objektivt underlag och resultat. 

 3.1 Litteraturöversikt 
 För  att  öka  förståelsen  för  det  studerade  ämnet  gjordes  en  litteraturgenomgång.  Boken 
 Forskningsmetodik  för  ingenjörer  och  andra  problemlösare  (Säfsten  och  Gustavsson 
 2019),  användes  för  att  erhålla  en  bättre  uppfattning  om  optimalt  genomförande  av 
 studien  överlag.  Gällande  litteraturöversikt  beskriver  Säfsten  och  Gustavsson  (2019)  att 
 det  är  viktigt  att  sätta  sig  in  i  nuvarande  kunskapsläge  för  att  kunna  bidra  till 
 kunskapsutvecklingen.  Därav  har  befintlig  och  relevant  litteratur  identifierats,  lästs  och 
 sammanställts.  Det  omfattar  både  genomförandet  och  resultat  av  litteraturgenomgången 
 (Säfsten och Gustavsson 2019, 74). 

 3.1.1 Genomförande 
 Litteraturgenomgången  utgick  från  de  frågeställningar  som  studien  syftar  till  att 
 besvara.  Med  de  i  åtanke  kunde  sökningsprocessen  avgränsas  till  lämpliga  sökord  som 
 bidrog  till  kunskap  inom  det  aktuella  området.  Den  typ  av  publikationer  som  ingick  i 
 genomförandet  omfattar  böcker,  rapporter  och  andra  elektroniska  källor.  Underlag  för 
 miljöcertifieringssystemen  hämtades  till  största  del  från  SGBC.  Även  regelverket  BBR 
 studerades för öka förståelsen för certifieringssystemens betygsgränser och olika krav. 

 Vid  val  av  källor  togs  det  hänsyn  till  publikationsår  för  att  säkerställa  att  information 
 hänvisar  till  nuvarande  kunskapsläge.  Källorna  erhölls  huvudsakligen  genom 
 sökmotorer  som  rekommenderats  av  Uppsala  Universitetsbibliotek.  Några  av  de 
 motorer  som  användes  var  Digitala  Vetenskapliga  Arkivet  (DiVA),  Scopus,  och  Google 
 Scholar.  Slutligen  utvärderades  resultatet  av  sökningarna  för  att  avgöra  vilken  litteratur 
 som urvalet skulle omfatta. 
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 Examensarbete: MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEMS INVERKAN PÅ OPTIMERING AV FÖRVALTNINGSPROCESSEN 

 3.2 Fallstudie 
 Fallstudien  utgörs  av  tre  referensbyggnader,  vilka  beskrivs  i  kapitel  4.  Byggnaderna  är 
 tre  befintliga  fastigheter,  varav  två  har  certifierats  enligt  BREEAM  In-Use.  Den  tredje 
 har  genomgått  en  förstudie  för  att  utreda  vilka  åtgärder  som  krävs  för  certifiering  enligt 
 Miljöbyggnad,  befintlig  byggnad.  Fallstudierna  omfattar  underlag  från  Bonnier 
 Fastigheter.  De  syftar  till  att  möjliggöra  jämförelser  mellan  referensbyggnaderna,  där 
 likheter  och  skillnader  mellan  certifieringssystemen.  Dessa  avser  att  skapa  en  ökad 
 förståelse och  identifiera utvecklingsområden som kan främja förvaltningsprocessen. 

 3.2.1 Genomförande 
 Initialt  var  avsikten  med  fallstudien  att  underlaget  för  certifiering  enligt  de  olika 
 systemen  skulle  gå  att  jämföra.  Tillvägagångssättet  påverkades  däremot  av  att  förstudien 
 vid  fastigheten  som  skulle  certifieras  enligt  Miljöbyggnad  ej  blev  godkänd.  Därav  kom 
 intervjuer  med  aktörer  som  varit  delaktiga  i  projekten  att  vara  av  stor  betydelse  för  att 
 komplettera  sådant  underlag.  Intervjuerna  beskrivs  mer  ingående  i  avsnitt  3.3.  Överlag 
 jämfördes  erhållen  dokumentation  för  att  identifiera  återkommande  mönster  som 
 påvisar utvecklingsbehov. 

 3.3 Intervjuer 
 Som  underlag  för  studien  genomfördes  fem  intervjuer  med  olika  aktörer  från  Bonnier 
 Fastigheter  och  WSP  Group,  vilka  har  kunskap  och  anknytning  till  studiens 
 ämnesområde.  Inför  intervjuerna  blev  respondenterna  informerade  om  studiens  syfte, 
 samt  tilldelade  de  frågor  som  de  skulle  besvara.  Frågorna  hade  formulerats  av  gruppen 
 och kom sedan att kompletteras med följdfrågor under intervjuerna. 

 3.3.1 Genomförande 
 Respondenterna  som  medverkade  i  studien  valdes  ut  i  samråd  med  handledare,  Lars 
 Skoglund  från  Bonnier  Fastigheter.  De  valdes  utefter  arbetsroller  och  antagen  erfarenhet 
 för  att  erhålla  en  omfattande  bild  av  de  olika  infallsvinklarna  studien  berör. 
 Respondenterna  utgjordes  huvudsakligen  av  anställda  på  Bonnier  Fastigheter,  som  har 
 insikt  i  studiens  referensbyggnader,  men  inkluderar  även  en  konsult  från  WSP  Group. 
 Tabell  3.1  redogör  för  samtliga  respondenter,  deras  arbetsroll,  företag,  datum  för 
 intervjuerna,  samt  i  vilken  bilaga  frågorna  till  respektive  intervju  återfinns.  Utförligare 
 beskrivningar av respektive respondent återfinns i Bilaga 2. 
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 Kap. 3 Metod 

 Intervjuerna  genomfördes  delvis  digitalt  via  Microsoft  Teams  eller  på  plats  vid  Bonniers 
 kontor  i  Uppsala  och  Stockholm.  Med  godkännande  från  respondenterna  spelades 
 samtliga  intervjuer  in.  Således  kunde  ljudinspelningarna  användas  för  transkribering  av 
 respektive intervju. 

 Tabell 3.1 Respondenter 

 Respondent  Arbetsroll  Företag  Datum för 
 intervju 

 Bilaga 

 1  Miljö- och 
 hållbarhetskonsult 

 WSP Group  2022-04-11  3 

 2  Marknadsområdeschef  Bonnier Fastigheter  2022-04-26  4 

 3  Teknik- och 
 miljöansvarig 

 Bonnier Fastigheter  2022-05-02  5 

 4  Förvaltare  Bonnier Fastigheter  2022-05-02  6 

 5  Chef 
 Hållbar utveckling 

 Bonnier Fastigheter  2022-05-02  7 

 Till  den  utsträckning  det  var  möjligt  ställdes  samma  frågor  till  aktörerna  från  Bonnier 
 angående  de  olika  certifieringssystemen.  Detta  för  att  möjliggöra  jämförelser  mellan 
 BREEAM  In-Use  och  Miljöbyggnad  iDrift.  Frågorna  till  WSP  Group  utformades 
 däremot  för  att  skapa  en  djupare  förståelse  för  miljöcertifieringssystemen  samt 
 certifieringsprocessen. 

 Till  största  möjliga  mån  formulerades  frågorna  för  att  vara  öppna  för  tolkning  och  inte 
 vara  ledande  på  ett  vinklat  sätt.  Således  formulerades  flera  frågor  av  bredare  slag  som 
 kunde  kompletteras  med  följdfrågor.  Det  tillät  respondenterna  att  vara  ledande  i 
 värdering  av  relevans.  Enligt  anvisningar  från  Säfsten  och  Gustavsson  (2019), 
 kategoriserades  frågorna  utefter  teman  som  förhåller  sig  till  frågeställningens  syfte, 
 samt  omfattade  olika  frågetyper.  Sammanfattningsvis  planerades  och  genomfördes 
 intervjuerna på ett semistrukturerat vis. 
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 4. OBJEKTBESKRIVNING 
 I  detta  kapitel  presenteras  de  referensbyggnader  som  ligger  till  grund  för  fallstudien.  Vid 
 undersökning  av  förvaltningsprocesser  i  förhållande  till  miljöcertifieringssystem,  har  tre 
 referensbyggnader  ingått,  se  avsnitt  5.2.  Referensbyggnaderna  är  Muninhuset, 
 Centralhuset  och  Beskowhuset.  De  två  förstnämnda  är  certifierade  genom  BREEAM 
 In-Use och det sistnämnda har ingått i en förstudie av Miljöbyggnad, befintlig byggnad. 

 4.1  Muninhuset 
 Muninhuset  har  fastighetsbeteckningen  Kungsängen  15:1  och  är  beläget  på  Islandsgatan 
 2  i  centrala  Uppsala,  se  figur  4.1.  Byggnaden  är  lokaliserad  ca  1  km  från  central- 
 stationen  och  1  km  från  centrum.  Omgivningen  runt  Muninhuset  består  av  lägenheter, 
 kontor och intilliggande Fyrisån (Bonnier 2022b). 

 Klimatskalet  utgörs  av  en  betongplatta  på  mark  och  har  en  stomme  gjord  av  stål  och 
 betong.  Stommen  är  klädd  i  tegelfasad  samt  har  ett  tak  gjort  i  plåt.  När  det  kommer  till 
 installationssystem  består  ventilationen  av  ett  mekaniskt  till-  och  frånluftssystem  med 
 värmeåtervinning (FTX), och värmesystemet fjärrvärme (Skoglund L 2022). 

 Fastigheten  består  av  sex  huskroppar  som  uppfördes  år  1993  respektive  2001  av  NCC. 
 Byggnaden  är  sedan  år  2018  bonnierägd.  Fastigheten  på  sammanlagt  28  114  kvm  är 
 fördelat  på  sex  våningar  som  kan  nås  via  trapphus  eller  byggnadens  sex  installerade 
 hissar.  Byggnadens  befintliga  ytor  utgörs  framförallt  av  kontorslandskap  på  27  262  kvm 
 av fastigheten (areaandel om ca 97%) (Skoglund L 2022). 

 Figur 4.1. Vy av Muninhuset (Thörnblom I 2022). 
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 4.2 Centralhuset 
 Centralhuset  som  har  fastighetsbeteckningen  Fålhagen  70:1,  är  beläget  på  Stationsgatan 
 12-16  i  centrala  Uppsala,  se  Figur  4.2.  Byggnaden  är  lokaliserad  ca  250  meter  från 
 centralstationen  och  950  meter  från  centrum.  Dess  omgivning  består  mestadels  av 
 lägenheter,  hotell,  centralstationen  och  butiker.  Centralhuset  omfattar  12  638  kvm,  där 
 bottenplan  består  av  butikslokaler  och  där  resterande  plan  huvudsakligen  består  av 
 kontorslanskap (Bonnier 2022a). 

 Klimatskalet  utgörs  av  en  betongplatta  på  mark  och  har  en  stomme  gjord  av  stål  och 
 betong.  Stommen  är  klädd  i  betong-  och  glasfasad  samt  har  ett  tak  i  sedum.  När  det 
 kommer  till  installationssystem  består  ventilationen  av  ett  mekaniskt  till-  och 
 frånluftssystem (FT)  och värmesystemet fjärrvärme (Skoglund L 2022). 

 Fastigheten  består  av  en  huskropp  med  sju  plan  ovan  mark  som  kan  nås  via  trapphus 
 eller  byggnadens  fem  installerade  hissar.  Byggnaden  uppfördes  år  2012  och  togs  över  av 
 Bonnier Fastigheter år 2018 (Skoglund L 2022). 

 Figur 4.2. Vy av Centralhuset (Thörnblom I 2022). 
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 Kap. 4 Objektbeskrivning 

 4.3 Beskowhuset 
 Beskowhuset  har  fastighetsbeteckningen  Tobaksmonopolet  4  och  är  beläget  i  Stockholm 
 på  Mariaskolan  79  A  i  centrala  Södermalm,  se  Figur  4.3.  Byggnaden  är  lokaliserad  ca 
 850  meter  från  närmaste  tunnelbana  och  2,6  km  från  Stockholm  Centralstation. 
 Omgivningen består av parker, lägenheter och restauranger. 

 Klimatskalet  utgörs  av  en  källargrund  och  har  en  stomme  i  trä  och  betong.  Fasaden 
 består  av  puts  och  har  ett  yttertak  i  plåt.  Installationssystem  består  av  ett  mekaniskt  till- 
 och  frånluftssystem  med  värmeåtervinning  (FTX)  och  värmesystemet  fjärrvärme 
 (Skoglund L 2022). 

 Fastigheten  byggdes  år  1931  och  har  under  dessa  år  gått  från  att  vara  en  matsal  för  en 
 skola  till  kontorslandskap.  Beskowhuset  omfattar  1070  kvm  och  är  fördelat  på  två  plan 
 som  kan  nås  via  trapphus  eller  byggnadens  installerade  hiss.  Byggnaden  har  på  senare 
 tid  även  kvalificerats  till  att  vara  en  byggnad  med  kulturhistoriskt  värde 
 (Fastighetsvärlden 2021). 

 Figur 4.3. Vy av Beskowhuset (Bonnier Fastigheter 2022c). 

 21 



 Examensarbete: MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEMS INVERKAN PÅ OPTIMERING AV FÖRVALTNINGSPROCESSEN 

 22 



 5. RESULTAT 

 5.1 Litteraturöversikt 
 Som  nämnt  i  avsnitt  2.4,  är  BREEAM  In-Use  och  Miljöbyggnad  iDrift  två  system  som 
 har  varit  i  bruk  sedan  år  2009  respektive  2017.  Tidigare  forskning  om  systemen,  samt 
 liknande  frågeställningar  till  denna  studie,  har  delvis  varit  en  utmaning  att  finna.  Vid 
 sökning  i  sökmotorer,  användes  nyckelord  såsom:  Miljöbyggnad  iDrift,  Miljöbyggnad, 
 BREEAM  In-Use,  BREEAM,  förvaltningsprocess,  certifiering  etc.  Resulterande 
 sökträffar  visade  huvudsakligen  träffar  för  BREEAM-SE  och  Miljöbyggnad,  vilka 
 skiljer  sig  något  från  systemen  som  certifierar  byggnader  i  drift.  Därav  anpassades 
 sökningar  efter  olika  indikatorer  som  bedöms  i  miljöcertifieringssystemen  som  studien 
 berör.  Således  lades  fokus  på  indikatorer  med  stora  utvecklingsbehov  och  hur  eventuella 
 förbättringsåtgärder kan planeras inför. 

 5.1.1 Energieffektivisering 
 Energimyndigheten  (2022)  anger  att  effektiv  användning  av  resurser  och  energi  kan 
 resultera  i  flera  positiva  effekter.  En  av  de  nyttor  som  kan  utvinnas  av  effektivisering  är 
 “Lägre  energikostnader  och  stärkt  konkurrenskraft”.  Lägre  kostnader  möjliggör  delvis 
 ökad  konkurrenskraftighet  inom  den  svenska  marknaden  och  internationellt.  Vidare 
 kan  minskad  energiförbrukning  leda  till  att  företag  påverkas  mindre  av  de  varierande 
 energipriserna.  Energimyndigheten  menar  även  att  energieffektivisering  kan  medföra 
 ökad  produktivitet,  i  och  med  att  arbete  med  driftoptimering  och  löpande  underhåll 
 undviker  att  problem  uppstår  i  underhållsarbetet.  I  sin  tur  kan  det  även  förbättra 
 arbetsmiljöer genom förbättrad luftkvalitet, ljudvolym etc. (Energimyndigheten 2022). 

 Miljö-  och  samhällsbyggnadsdepartementet  (2005)  förklarar  att  fokus  bör  läggas  på 
 åtgärder  i  befintlig  bebyggelse,  särskilt  vid  ombyggnation,  för  att  lättare  energi- 
 effektivisera.  Åtgärder  liksom  fönsterbyte,  tilläggsisolering  och  uppdatering  av 
 uppvärmningssystem,  kan  ha  stor  inverkan  på  en  fastighets  energiförbrukning.  De  är 
 däremot  kostsamma  och  omfattande  åtgärder  att  genomföra.  Ingrepp  av  sådan 
 omfattning  kan  huvudsakligen  genomföras  i  samband  med  större  renoveringar.  Fastän 
 en  byggnads  genomsnittliga  livslängd  överskrider  100  år,  utför  de  flesta  fastighets- 
 ägarna sådana renoveringar en eller två gånger inom ett 50-årsintervall 
 (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2005). 
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 Även  drift  och  förvaltning  har  en  stor  inverkan  på  hur  en  fastighet  kan  prestera  ur  en 
 energisynpunkt.  I  det  avseendet  spelar  faktorer  som  t.ex.  justering  av  styr-  och 
 reglersystem,  samt  underhåll  av  system  som  ventilation  in.  Det  är  arbete  som  kräver 
 professionell  kunskap.  Kunskapsnivåer  kan  variera  och  innebära  att  uppgifter  delegeras 
 till  kompetenta  aktörer.  Mindre  fastighetsägare  saknar  ofta  tillräcklig  kunskap  medan 
 större  fastighetsägare  oftare  har  kompetent  personal  som  kan  bedriva  drift  och  underhåll 
 av  energirelaterade  tekniska  installationer.  I  båda  fall  är  det  vanligt  att  kompetensen 
 säkerställs  genom  upphandling  av  specialister  men  de  kan  även  hjälpas  av 
 automatisering  av  fastigheter.  Det  kan  förenkla  processen  för  rekrytering  av  kompetent 
 personal  tack  vare  en  kvalificerad  förvaltningsstruktur.  I  förvaltningsskedet  påverkas 
 byggnadsprestandan  dessutom  av  brukares  beteenden.  Vanor  liksom  krav  på  inomhus- 
 temperatur,  förbrukning  av  varmvatten,  värmereglering  etc.  har  en  inverkan  på 
 energikonsumtionen.  Det  innebär  att  beteendeförändringar  kan  ha  snabba  effekter  på 
 förbrukning.  Okunskap  kan  orsaka  att  befintlig  utrustning  används  på  fel  sätt  om 
 brukare  inte  förstår  hur  de  genom  vanor  kan  påverka  förbrukning  av  energi.  Således  kan 
 större  eftertanke  vid  inköp  av  vitvaror,  elektronik  etc.  bidra  till  reducering  av  energi- 
 förbrukning (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2005). 

 Överlag  bidrar  effektiv  energiförbrukning  till  nationella  energi-  och  klimatpolitiska 
 mål,  vilket  det  även  finns  grundläggande  lagkrav  för.  Några  sådana  krav  kommer  från 
 Miljöbalken  och  berör  energihushållning  och  förnybara  energikällor. 
 Energimyndigheten  (2022)  betonar  att  systematiskt  och  strukturerat  arbete  kan  göra  det 
 lättare  att  efterleva  sådana  krav.  Miljökrav  är  även  något  som  allt  fler  intressenter 
 uppmärksammar.  Således  kan  goda  resultat  i  energiförbrukning  främja  företagets  status 
 och utgöra god marknadsföring (Energimyndigheten 2022). 

 5.1.2 Vattenhantering 
 Alarcón  m.fl.  (2021)  har  genomfört  en  studie  för  hållbar  vattenhantering  genom  åter- 
 användning  av  avloppsvatten,  regnvatten  och  effektiv  utrustning.  Studien  baserades  på 
 flera  miljöcertifieringssystem  för  att  kunna  undersöka  möjliga  vattenbesparingar  i  en 
 byggnads  driftskede.  Forskningen  utgick  från  fem  projekt  som  var  belägna  i  Cusco, 
 Peru.  Platsen  har  ett  dominerande  kallt  klimat  där  temperaturerna  sträcker  sig  mellan 
 0°C  till  19°C  och  har  en  genomsnittlig  nederbörd  på  1278  mm  per  år.  Liknande 
 bedömningar  kan  göras  för  projekt  som  är  belägna  på  platser  med  likvärdiga 
 väderförhållanden då det möjliggör teknisk och ekonomisk genomförbarhet 
 (Alarcón m.fl. 2021). 
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 Kap . 5 Resultat 

 Studien  genomfördes  i  fem  steg  som  började  med  en  certifieringsanalys  där  föreslagna 
 kriterier  för  miljöcertifieringssystemen  utvärderades.  De  berörde  vattenanvändning  och 
 besparing.  Därefter  utvärderades  referensprojekten  för  att  hitta  grundorsaker  till 
 problemet,  varpå  tekniker  för  vattenbesparing  diskuterades.  Därpå  följde  ett 
 ansökningsstadie  där  effektiva  system  utvecklades  för  att  slutligen  verifieras  och 
 genomgå en teknisk och ekonomisk genomförbarhetsstudie (Alarcón m.fl. 2021). 

 Analysen  av  miljöcertifieringssystemen  gav  tre  huvudsakliga  tekniker  för  vatten- 
 besparing.  Dessa  tekniker  är  installation  av  vattenbesparande  anordningar,  åter- 
 användning  av  regn-  och  avloppsvatten  samt  varsamt  trädgårdsarbete.  Vattenbesparande 
 anordningar  omfattar  val  av  komponenter  som  handfat,  toalett  etc.  Återanvändning  av 
 vatten  handlar  om  att  ta  vara  på  ej  drickbart  vatten  som  kan  fylla  andra  syften  medan 
 varsamt  trädgårdsarbete  kan  beröra  brukandet  av  det  ej  drickbara  vattnet  för  att  inte 
 slösa  på  resurser.  Genom  att  tillämpa  de  framtagna  teknikerna  kunde  en  av 
 referensbyggnaderna erhålla en vattenbesparing på 53% (Alarcón m.fl. 2021). 

 5.1.3 Material 
 Enligt  Boverkets  PBL-kunskapsbank  beskrivs  hur  material,  funktion  och  konstruktion  i 
 en  befintlig  byggnad  oftast  inte  är  helt  dokumenterat.  Detta  kan  leda  till  att 
 ombyggnation  eller  hantering  där  material  kan  behöva  tas  hand  om,  bör  genomgå  en 
 förundersökning  för  att  förstå  vad  byggnaden  innehåller  (Boverket  2020).  Enligt 
 Miljöbalken  bör  hantering  av  material  som  innehåller  kemiska  eller  biotekniska 
 organismer  som  kan  påverka  brukarnas  hälsa  eller  miljön,  bidra  till  att  minska  dessa 
 ämnen  genom  åtgärder.  Dess  avfall  ska  då  hanteras  varsamt  och  ska  inte  återanvändas  i 
 byggnaden (Riksdagen 2021). 

 Då  indikatorerna  Material  och  Waste  har  slagits  ihop  till  Resources,  innebär  det  att 
 effektiviseringar  genom  åtgärder  för  en  befintlig  byggnad  bör  ses  över  (BREEAM,  u.å.). 
 För  detta  kan  t.ex.  ett  verktyg  som  Byggvarubedömningen  brukas.  Material  som  kan 
 ersätta  sämre  alternativ  för  att  förbättra  indikatorn,  kan  dock  inte  omfatta  ändring  av 
 stommen  på  samma  sätt  som  en  nyproduktion  kan  nyttja  “rätt”  materialval.  I  en  studie 
 från  Boverket  (2015)  beskrivs  det  att  en  byggnads  energianvändning  är  lika  stor  som 
 dess  klimatpåverkan  under  uppförandeprocessen.  BBR  konstaterar  därför  att  materialval 
 ur ett klimatmässigt perspektiv, bör ha en lång livslängd (Boverket 2021a). 
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 5.2 Fallstudie 
 I  fallstudien  redovisas  två  certifieringsintyg  samt  en  förstudie  som  beskrivs  i  kapitel  4. 
 Resultatet  redogör  för  vilka  nivåer  olika  indikatorer  har  uppnått.  Slutligen  presenteras 
 en  kort  beskrivning  av  vad  respondenterna  uppskattar  vara  relevanta  åtgärder  för 
 fastigheterna. 

 5.2.1 Certifiering av Muninhuset, BREEAM In-Use 
 Muninhuset  är  certifierat  enligt  certifieringssystemet  BREEAM  In-Use.  Certifieringen 
 utfärdades  8:e  februari  år  2021  och  fick  ett  slutligt  betyg  på  nivån  Good  .  Betyget  Good, 
 kräver  att  40%  eller  mer  uppfylls,  vilket  Munin  uppnådde  då  de  slutligen  erhöll  49,9%. 
 Vid  granskning  av  figur  5.1,  utläses  att  betygen  varierar  där  vissa  indikatorer  uppfyller 
 en  hög  nivå  och  andra  inte.  Indikatorer  som  Transport,  Waste  och  Land  Use  &  Ecology 
 ligger  på  en  nivå  som  uppnår  betygsnivån  Very  Good  eller  högre.  Däremot  uppnår 
 indikatorerna  Energy, Materials  och  Pollution  inte ens nivån  Good  . 

 Figur 5.1 Muninhuset, certifieringsintyg (BREEAM 2021b). 

 Relevanta åtgärder 
 Bonnier  Fastigheter  har  som  målsättning  att  erhålla  betyget  Very  Good  för  samtliga 
 fastigheter  vid  certifiering  enligt  BREEAM  In-Use.  Således  har  det  påverkat  vilka 
 indikatorer  de  har  sett  över  inför  stundande  omcertifiering  år  2022.  De  har  varit  i  behov 
 av  åtgärder  för  indikatorerna:  Pollution,  Water,  Materials  och  Energy  (Björnberg  S 
 2022).  I  och  med  den  senaste  versionen  av  BREEAM  In-Use  har  indikatorn  Materials 
 sammanslagits  med  Waste  ,  vilket  kan  påverka  förutsättningar  när  det  kommer  till 
 poängsättning (Fröberg M 2022). 
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 Företaget  har  fokuserat  på  att  förbättra  indikatorn  Energy  genom  att  installera  solceller 
 på  taket  samt  en  ny  kylmaskin  med  en  bättre  Global  warming  factor  (GWP)  (Björnberg 
 S  2022).  De  har  även  arbetat  med  tidigare  certifieringsintyg  och  verktyg  liksom 
 Byggvarubedömningen  för  att  identifiera  vad  som  inte  efterlever  målsättningen. 
 Därefter har de anpassat sig utefter det i förvaltningsprocessen (Skoglund L 2022). 

 Eftersom  Bonnier  tar  in  konsulter  från  WSP  för  inventering  och  stöd  i 
 certifieringsprocessen,  krävdes  även  en  del  åtgärder  från  konsulten.  Hon  har  gått 
 igenom  gamla  dokument  och  insett  att  det  saknades  kriterier  som  inte  var  specificerade. 
 Således  krävdes  mer  noggranna  kontroller  vid  platsbesök  och  undersökningar  av  hur 
 komplettering  av  underlag  skulle  kunna  ge  fler  poäng.  Eftersom  en  omcertifiering 
 fortsatt  pågår  under  våren  2022,  bedöms  den  enligt  version  6.  Fröberg  anser  att  det  ökar 
 möjligheterna  till  fler  delpoäng.  Fastän  den  nya  versionen  ställer  högre  krav  har  det 
 tillkommit  fler  poäng  att  erhålla.  Ett  sådant  exempel  på  en  åtgärd  som  har  vidtagits  är 
 att  det  har  införskaffats  cykelställningar  till  källaren.  Åtgärden  berör  transportindikatorn 
 och ger ett relativt stort utslag på poängen (Fröberg M 2022). 

 En  indikator  som  är  svårare  att  påverka  är  Materials  som  numera  ingår  i  indikatorn 
 Resources  .  Åtgärder  som  kan  ge  positiv  effekt  är  att  ta  hjälp  av  system  liksom 
 SundaHus  eller  Byggvarubedömningen.  De  brukas  för  att  säkerställa  att  material  som 
 används  är  godkända.  Att  åtgärda  uppmärksammade  fel  är  dock  lättast  vid  om-  eller 
 tillbyggnad.  När  en  sådan  process  inte  är  aktiv  kan  det  istället  upprättas  policydokument 
 inför  framtida  projekt.  På  så  vis  går  det  att  säkerställa  att  fortsatt  underhåll  och 
 fastighetsutveckling bedrivs med lagligt producerade produkter (Fröberg M 2022). 

 När  det  kommer  till  utveckling  av  teknik,  har  byggnaden  ett  gammalt  styrsystem  som 
 inte  är  förenligt  med  dagens  system.  Det  förorsakar  att  systemet  måste  bytas  ända  in  på 
 rumsnivå,  vilket  innebär  en  stor  kostnad.  Patrik  Liversten  (2022)  som  arbetar  som 
 teknikansvarig,  förklarar  att  problemet  kan  kopplas  till  miljöcertifiering  och  dess 
 indikatorer.  Det  kan  handla  om  hur  mycket  de  ska  styra  och  huruvida  det  är  värt  att 
 installera  sådant  som  vav-system  (variable  air  volume),  koldioxidsystem, 
 närvarostyrning  etc.  I  Muninhuset  har  en  installation  av  ett  vav-system  påbörjats.  För 
 sådana  åtgärder  måste  dock  funktionen  vägas  mot  kostnaden.  I  övrigt  kan  de  prioritera 
 genom  att  justera  intervallen  på  föreslagna  underhållsplaner  utefter  deras  behov 
 (Liversten P 2022). 
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 5.2.2 Certifiering av Centralhuset, BREEAM In-Use 
 Även  för  Centralhuset  har  certifieringssystemet  BREEAM  In-Use  använts  för  att 
 betygsätta  byggnaden.  Certifieringen  utfärdades  den  12:e  maj  år  2021  och  fick  ett 
 slutligt  betyg  på  nivån  Very  Good  som  ska  vara  minst  55%.  Centralhuset  erhöll  68,1%. 
 Vid  närmare  granskning  av  tabell  5.2,  utläses  att  indikatorerna  Waste  och  Pollution 
 uppnått  100%.  Andra  indikatorer  som  Transport,  Land  Use  &  Ecology  och  Energy  har 
 uppnått  betyget  Very  Good  med  marginal.  Water  och  Health  &  Wellbeing  var  dock  två 
 indikatorer som enbart uppnådde nivån  Pass  . 

 Figur 5.2. Centralhuset, certifieringsintyg (BREEAM 2021a). 

 Relevanta åtgärder 
 När  det  gäller  Centralhuset  skiljer  det  endast  1,9%  för  att  fastigheten  ska  nå  betyget 
 Excellent.  Skoglund  förklarar  att  det  är  något  företaget  hade  velat  uppnå,  men  att 
 företaget  bör  utvärdera  om  betyget  kan  uppnås  med  marginal.  Detta  eftersom  de  inte  vill 
 förlora  betyget  vid  en  senare  omcertifiering.  Centralhuset  är  även  en  fastighet  som  har 
 haft  en  väldigt  stor  hyresgäst  tidigare.  Det  gör  att  ytorna  kommer  att  behöva  viss 
 renovering  för  dess  nya  bruk.  Det  kan  även  ge  utrymme  för  att  åtgärda  andra  indikatorer 
 under  tiden.  Beslut  fattas  beroende  på  om  åtgärderna  är  lönsamma  och  hållbar  i  den  mån 
 om  att  de  inte  byter  ut  komponenter  som  fortfarande  har  tillräckligt  bra  funktioner 
 (Skoglund L 2022). 

 I  Centralhuset  har  det  nyligen  installerats  ett  AI-system  (Artificial  intelligence)  för 
 luftflöden.  Luftflöden  ses  som  en  av  de  viktigaste  parametrarna  att  förhålla  sig  till,  som 
 det  ställs  flera  krav  på  från  BBR.  Förvaltningens  avsikt  är  att  dra  ner  på  luftflödena 
 vilket  kan  krocka  med  BBR:s  krav.  Det  går  inte  att  frångå  BBR:s  krav  eftersom  de 
 exempelvis skulle få nedslag på OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) i sådant fall. 
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 I  det  avseendet  förespråkar  Liversten  (2022)  AI-  lösningar  eftersom  de  känner  av 
 förutsättningar  och  styr  system  utefter  det.  Då  behöver  det  finnas  spjäll  i  varje  rum. 
 Utan  AI  måste  värden  för  t.ex.  luftflöden  förhålla  sig  till  kraven  konstant,  vilket  kan 
 vara  kontraproduktivt  när  det  kommer  till  energibesparing.  AI  kan  vara  något  som 
 underlättar  både  förvaltning  och  certifiering  eftersom  det  sparar  data  om  allt  systemet 
 programmeras  för  att  göra.  I  dagsläget  är  det  vanligast  att  mäta  temperatur  och 
 koldioxid,  vilket  de  gör  i  Centralhuset  (Liversten  P  2022).  Björnberg  (2022)  förklarar  att 
 Bonnier  har  diskuterat  att  lagkraven  eventuellt  bör  uppdateras  och  inkludera  en 
 koldioxidaspekt,  angående  användning  av  AI-system.  Hon  anser  att  det  är  en  viktig 
 fråga  eftersom  branschen  är  i  behov  att  spara  in  på  både  temperaturtillförsel  och 
 koldioxid.  Med  ökad  elbrist  menar  hon  att  det  inte  är  hållbart  att  kyla  ner  kontor  som 
 inte behöver kylas ner (Björnberg S 2022). 

 5.2.3 Förstudie på Beskowhuset, Miljöbyggnad befintlig byggnad 
 Förstudien  av  Beskowhuset  utfördes  den  8:e  oktober  2021.  Underlaget  visade  på  att 
 indikatorerna  som  ingår  i  certifieringen  inte  uppnådde  tillräcklig  nivå  för  att  erhålla 
 betyget  brons.  I  förstudien  redovisas  13  av  16  indikatorer,  där  11  av  dessa  helt  eller 
 delvis  saknade  underlag  för  att  bedömas.  Energianvändning  var  en  av  två  indikatorer 
 som  hade  tillräckligt  med  underlag.  Förstudien  visade  att  indikatorn  ej  kom  upp  i 
 betyget  brons,  men  hade  kunnat  göra  det  med  förbättringar  under  förvaltningen.  Den 
 andra  indikatorn  som  redovisades  var  Andel  förnybar  energi  ,  som  efter  undersökning 
 kom upp i betyget brons men har möjlighet till att uppgraderas till silver. 

 Relevanta åtgärder 
 De  underlag  som  är  framtagna  är  bristfälliga  för  många  indikatorer  och  ger  därför  inte 
 ett  resultat  som  kan  identifieras  som  godkänt  eller  inte.  Ljungqvist  (2022)  som  är 
 förvaltare  för  Beskowhuset,  förklarar  att  detta  inte  är  ovanligt.  Med  hjälp  av  förstudier 
 kan  de  identifiera  vad  som  saknas  och  vad  som  behöver  åtgärdas  innan  verifieringen 
 (Ljungqvist P 2022). 

 Gällande  fastighetens  kulturhistoriska  värde  är  inte  detta  ett  problem  för  själva 
 förvaltningen.  Det  kulturhistoriska  värdet  kräver  dock  mer  planering  och  bättre 
 förståelse  för  vad  detta  innebär.  Byggnaden  får  bl.a.  inte  förändra  sitt  utseende  genom 
 utbyggnationer,  medan  nya  installationer  inte  bör  vara  ett  problem.  Björnberg  (2022) 
 förklarar  att  de  har  tre  år  på  sig  att  certifiera  en  byggnad  när  de  köper  den,  och  att  första 
 året  går  ut  på  att  inventera  fastigheten.  Konsulter  som  WSP  eller  Bjerking  har  god  insikt 
 i  vad  som  krävs  av  en  byggnad  för  att  uppnå  olika  betyg.  Deras  bedömning 
 överensstämmer  oftast  med  bedömningen  som  görs  av  certifieringsorgan  vid  en 
 förstudie likt den som nu genomförts för Beskowhuset (Björnberg S 2022). 
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 5.3 Intervjuer 
 Resultatet  av  intervjuerna  redogör  för  de  svar  som  erhölls  från  respektive  intervju.  Svar 
 från  respektive  respondent  är  fördelade  i  olika  avsnitt  och  är  kategoriserade  utefter  den 
 typ  av  frågor  de  besvarade.  Redovisade  svar  baseras  på  vad  som  går  att  förhålla  till 
 studiens frågeställningar och analys. 

 5.3.1 Respondent 1 
 BREEAM In-Use, Version 6 
 I  version  6  tillkom  en  del  kapitel  medan  andra  slogs  ihop.  Kapitlet  som  lades  till  berör 
 klimatanpassning  medan  Materials  och  Waste  slogs  ihop  till  ett.  Det  sammanslagna 
 kapitlet  handlar  numera  om  resurser  för  att  anknyta  mer  till  cirkulär  ekonomi  och 
 återanvändning.  Ytterligare  en  ny  funktion  i  versionen  är  att  det  har  tillkommit  skallkrav 
 för  en  del  frågor,  för  att  uppnå  särskilda  betygsnivåer.  Del  ett  kräver  exempelvis 
 vattenmätning  och  statistik  för  att  uppnå  betyget  Good  .  I  del  två  ställs  det  istället  krav 
 på  att  bl.a.  kunna  uppvisa  en  upphandlingspolicy  som  bevisar  att  alla  inhandlade 
 trävaror i ett projekt är lagligt producerade, för att uppnå betyget  Good  . 

 När  det  kommer  till  Energy  ,  förklarar  R1  att  det  har  varit  många  frågor  att  besvara 
 tidigare.  I  den  nya  versionen  har  frågorna  vävts  samman  för  att  bli  mer  omfattande.  R1 
 anser  att  resultaten  ändå  blir  lika  precisa,  och  ser  ändringen  som  en  positiv  utveckling. 
 Hon  anser  att  den  nya  versionen  är  lättare  att  bruka  tack  vare  tydligare  beskrivningar  för 
 att tolka frågor rätt. 

 R1  är  den  respondent  som  har  deltagit  vid  certifiering  av  del  två,  vilket  beror  på  att 
 många  av  hennes  beställare  har  börjat  välja  att  certifiera  den  delen.  Som  svar  på  hur 
 certifiering  av  förvaltningsorganisation  skiljer  sig  från  byggnadsprestanda,  förklarar  hon 
 att  det  kan  vara  svårare  att  ta  vid  nödvändiga  åtgärder  för  det.  Det  är  däremot  lättare  att 
 påverka  och  förbättra  förvaltning.  R1  menar  att  det  finns  många  utvecklingsområden  där 
 BREEAM  In-Use  kan  utgöra  underlag  för  vad  som  bör  arbetas  med.  Således  ger 
 certifieringssystemet  en  indikation  på  vad  som  kan  förbättras,  men  även  vilka  styrkor  en 
 förvaltningsorganisation redan besitter. 

 När  det  kommer  till  hur  certifiering  av  förvaltning  kan  påverka  byggnadsprestanda, 
 anser  inte  R1  att  det  på  ett  direkt  sätt  kan  förbättra  poängsättning  och  betyg.  Indirekt  ser 
 hon  däremot  att  bra  rutiner  för  underhåll  och  energisystem  kan  resultera  i  ett  hållbart 
 system  som  kan  spara  in  på  energiresurser.  Således  finns  det  en  samverkan  som  kan 
 påverka  byggnadsprestanda.  R1  anar  att  det  kan  bero  på  vilka  kriterier  och  frågor  som 
 ses  över.  Överlag  ser  hon  dock  att  förbättrad  förvaltning  kan  skapa  medvetenhet  som 
 kan påverka resultaten för certifiering av båda delar. 
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 Certifieringsprocess 
 Vid  en  omcertifiering  görs  en  ny  inspektion  av  en  byggnad  för  att  säkerställa  att  den 
 fortsatt  lever  upp  till  samma  byggnadsprestanda  som  tidigare.  Som  konsult  beskriver  R1 
 att  hon  ser  över  om  betyget  eventuellt  har  sjunkit  eller  går  att  förbättra,  vilket  omfattar 
 en  dialog  med  beställaren.  En  del  bevis  kan  återanvändas  från  föregående  certifiering 
 medan  andra  måste  uppdateras.  Information  som  är  i  behov  av  uppdatering  är 
 exempelvis  statistik.  I  övrigt  beskriver  R1  att  de  genomför  platsbesök  för  att  undersöka 
 olika  kriterier.  Således  kan  de  klargöra  vilken  dokumentation  som  behöver  uppdateras 
 eller styrkas. 

 För  att  upprätthålla  goda  certifieringsbetyg  menar  R1  att  det  är  av  stor  vikt  att 
 säkerställa  att  rutiner  och  policys  är  uppdaterade.  Hon  betonar  vikten  av  uppföljning 
 vilket  kan  omfatta  nya  värden  för  energistatistik,  nya  foton  av  förändringar  etc.  Med  den 
 nya  manualen  kan  det  vara  viktigt  att  styrka  med  extra  dokument  eftersom  det  kan  vara 
 högre  krav  på  efterfrågad  dokumentation.  Drift  och  förvaltning  ansvarar  för  och  följer 
 upp  mätningar,  men  det  förekommer  att  de  tar  hjälp  från  företag.  Fotodokumentation 
 kan  däremot  utföras  av  konsulter  och  det  utgör  en  okulär  besiktning.  Den  kan  vara 
 givande  för  att  t.ex.  styrka  för  hyresgäster  att  det  finns  dusch  eller  omklädningsrum  på 
 ett kontor. För dem räcker det inte alltid med en planritning för att styrka det. 

 R1  förklarar  vidare  att  certifieringsprocesser  ofta  är  relativt  lika.  Hon  påpekar  att  det 
 kan  variera  beroende  på  beställare,  men  överlag  menar  hon  att  konsulterna  följer  samma 
 rutiner:  Platsbesök  och  insamling  av  dokumentation,  avstämningar  med  beställare  samt 
 förslag  på  förbättringsåtgärder.  Rutiner  kan  dessutom  upprättas  genom  långvariga 
 samarbeten  mellan  fastighetsägare  och  konsulter.  Med  tiden  finner  de  ofta  ett  arbetssätt 
 som  fungerar  för  båda  parter.  Det  är  vanligt  att  eftersträva  sådana  förhållanden  genom 
 att konsulten som assisterar en certifiering återkommer vid omcertifiering. 

 När  R1  får  frågan  om  eventuella  utmaningar  i  certifieringsprocessen,  tar  hon  upp  olika 
 fokusområden  och  hur  de  hanteras  idag.  Inom  branschen  arbetar  Sverige  generellt 
 mycket  med  energifrågan  för  att  erhålla  mer  energieffektiva  byggnader.  R1  beskriver  att 
 WSP  även  ser  över  ekologiska  värden  kring  fastigheter.  Detta  kan  omfatta  en 
 fastighetsägares  planer  för  främjandet  av  biologisk  mångfald  samt  vad  en  byggnad  utgör 
 för  klimat-  och  sociala  risker.  Gällande  de  områdena  påstår  R1  att  det  ofta  saknas 
 dokument,  underlag  och  utredningar  för  certifiering.  Hon  anser  inte  att  frågorna  är 
 förbisedda  men  antyder  att  de  bör  ses  över  mer.  Hon  hävdar  vidare  att  sociala  frågor 
 börjar  ses  över  allt  mer.  Något  som  förhåller  sig  till  det  är  nya  hälsocertifieringar  som 
 har upprättats på senare år. Hon ser ett ökat intresse av dem. 
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 5.3.2 Respondent 2 
 Förvaltningsprocess 
 Bonnier  Fastigheter  har  en  målsättning  att  BREEAM  In-Use-certifierade  fastigheter  ska 
 uppnå  betyget  Very  Good  .  Förvaltningsprocessen  blir  därför  viktig  för  att  eftersträva 
 betyget.  Även  om  R2  förklarar  att  åtgärder  och  planerade  underhåll  inte  endast  anpassas 
 efter  fastighetens  certifiering,  kan  åtgärder  identifieras  och  förenklas  tack  vare  den. 
 Dock  går  indikatorer  med  lågt  betyg  oftast  hand  i  hand  med  vad  som  presterar  sämre  vid 
 mätningar  och  komponenters  livslängd  som  redan  omfattas  i  underhållsplaner.  De  flesta 
 fastigheter  som  Bonnier  äger  är  äldre  och  inte  projekterade  av  företaget  själv.  Därför  ser 
 R2  att  underlaget  vid  en  förvaltningsprocess,  samt  en  senare  certifieringsprocess  är 
 bristfälligt  då  material  och  system  i  byggnaden  inte  alltid  är  tillräckligt  bra 
 dokumenterade.  Ett  utvecklingsområde  kan  därför  handla  om  att  arbeta  mer  strukturerat 
 med  underlag  för  en  fastighet  under  hela  förvaltningsprocessen.  Därmed  skulle  de 
 kunna spara in pengar och tid vid en senare certifiering. 

 Certifieringsprocess 
 R2  beskriver  att  företaget  har  en  målsättning  att  samtliga  fastigheter  som  företaget  äger 
 ska  vara  certifierade.  Bonnier  har  valt  att  nästan  uteslutande  arbeta  med  certifierings- 
 systemet  BREEAM-SE  och  BREEAM  In-Use.  Detta  eftersom  de  anser  att  systemet  är 
 mest  gynnsamt  i  och  med  att  en  del  hyresgäster  är  internationella  och  kan  kräva  en 
 internationell  certifiering.  Vid  en  certifieringsprocess  ser  R2  att  utmaningarna  beror  på 
 fastigheternas  förutsättningar.  Eftersom  förvaltnings-  och  certifieringsprocessen  går 
 parallellt  med  varandra,  görs  i  de  flesta  fall  en  förstudie  som  utvärderar  om  fastigheten 
 är  tillräckligt  bra  för  att  certifieras.  Om  indikatorer  inte  uppfyller  den  tilltänkta  nivån 
 behöver  åtgärder  tas  vid.  Därmed  behöver  de  även  utvärdera  om  åtgärder  är 
 ekonomiskt-  och  hållbarhetsmässigt  lönsamma.  Här  kan  vissa  delar  identifieras  som 
 långsiktiga åtgärder istället. 

 Trots  att  R2  har  förklarat  hur  förvaltningsprocessen  påverkar  vissa  delar  inför  en 
 certifieringsprocess,  betonar  han  att  inhämtning  av  underlag  är  av  stor  vikt  för  en  smidig 
 certifiering.  Arbetet  kan  även  vara  förebyggande,  med  hjälp  av  bl.a.  digitalisering  för 
 fortsatt  vidareutveckling.  Efter  att  en  certifiering  har  utförts,  utvärderas  resultatet.  R2 
 nämner  att  hyresgäster  sällan  har  detaljkunskap  eller  intresse  av  att  byggnaden  kommer 
 upp  i  ett  betyg  högre  än  godkänt.  Därför  beror  oftast  efterarbete  på  hur  de  kan  nå  en 
 högre  hållbarhet  genom  effektiviseringar  etc.  Angående  prioritering  av  indikatorer, 
 beror  inte  åtgärder  endast  på  betyg  utan  även  på  en  viss  avvägning  mellan  ekonomi  och 
 hållbarhet,  samt  hur  enkelt  åtgärderna  går  att  utföra.  R2  understryker  att  de  flesta  av 
 deras  byggnader  är  i  drift.  Det  gör  att  indikatorer  som  Materials  och  Water  kan  vara 
 svåra  att  påverka  under  korta  perioder.  Således  blir  de  långsiktiga  lösningar  där  t.ex. 
 snålspolande toaletter tas upp. 
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 Kap . 5 Resultat 

 R2  förklarar  senare  att  han  inte  har  tagit  del  av  certifiering  av  en  förvaltnings- 
 organisation.  Han  tar  dock  upp  för-  och  nackdelar  med  detta,  liksom  att  den  inte 
 uppfattas  som  lönsam  eftersom  företagets  fastigheter  inte  är  tillräckligt  stora  för  att  detta 
 skulle  ge  någon  nytta.  Han  ger  ett  exempel  på  en  fastighet  i  Stockholm  på  ca  180  000 
 kvm.  Den  fastigheten  är  som  ett  mindre  fastighetsbolag  och  en  certifiering  av  den 
 förvaltningsorganisationen  skulle  vara  mer  lämplig.  Implementering  av  arbetet  som  görs 
 vid en sådan certifiering skulle vara bra riktlinjer för att effektivisera deras arbete. 

 5.3.3 Respondent 3 
 Förvaltningsprocess 
 Utifrån  den  roll  som  R3  har  i  förvaltningsprocessen,  anser  han  att  det  mest  tidskrävande 
 är  att  få  produkter  och  tjänster  levererade  i  rätt  tid.  Utöver  det  ser  R3  utvecklings- 
 potential  i  underlagshantering.  Han  förklarar  exempelvis  att  de  går  igenom  förvaltnings- 
 planen  kvartalsvis.  Där  ser  de  över  vad  som  ska  göras,  vad  som  har  gjorts  etc. 
 Underhållsplaner  ses  över  inför  budgetering  inför  året  som  kommer.  R3  förklarar  vidare 
 att  de  skiljer  underhållsplaner  från  myndighetsbesiktningar,  vilka  planeras  och 
 dokumenteras  av  besiktningsorgan  och  redan  är  inräknade  i  företagets  budget.  I  och 
 med  att  myndighetsbesiktningarna  hanteras  på  annat  vis,  anser  R3  att  det  mest 
 omständiga med underhållsplanering är inventering. 

 R3  talar  dessutom  om  energikartläggning,  vilket  företaget  är  obligerat  att  genomföra 
 p.g.a.  bolagets  storlek.  I  hans  mening  är  de  inte  givande  eller  en  bra  prioritering  av 
 företagets  tid.  R3  anser  inte  att  datan  används  till  något  som  t.ex.  certifieringsunderlag. 
 Istället  menar  han  att  de  har  gett  svaren  till  de  konsulter  som  genomför  kartläggningen 
 eftersom  det  är  befintlig  data.  Om  R3  skulle  föreslå  hur  kartläggningen  skulle  bli  mer 
 givande,  borde  den  bli  mer  specifik.  Han  ger  exempel  på  fläktar  och  menar  att  det  skulle 
 kunna  undersökas  hur  mycket  energi  de  drar  och  hur  det  förhåller  sig  till  önskade 
 värden.  Då  hade  det  kunnat  kartläggas  orsaker  till  det.  Något  annat  som  R3  arbetar 
 mycket  med  är  elbesparingar,  där  de  ser  över  hur  mycket  el  deras  produkter  drar 
 månatligen.  De  ser  även  över  årligen  om  några  avvikande  värden  uppstått,  för  att  isåfall 
 identifiera  orsaker  och  åtgärder.  När  det  kommer  till  utvecklingsmöjligheter  anser  R3  att 
 goda  rutiner  är  av  störst  vikt.  Den  månatliga  genomgången,  underhållsplanen  och 
 uppföljning ska se till att arbetet fungerar som det ska. 
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 Examensarbete: MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEMS INVERKAN PÅ OPTIMERING AV FÖRVALTNINGSPROCESSEN 

 Certifieringsprocess 
 R3  delger  att  de  hade  inspekterat  liknande  hållbarhetsparametrar  oavsett  om  de 
 certifierade  sina  byggnader  eller  inte.  Han  ser  däremot  att  certifiering  kan  motivera 
 förvaltningen  genom  att  klargöra  vad  som  måste  åstadkommas  för  att  erhålla  goda 
 certifieringsbetyg.  När  det  kommer  till  vilka  rutiner  R3  anser  är  viktigast  för  att 
 upprätthålla  goda  certifieringsbetyg,  hänvisar  han  till  att  underhålla  och  förbättra.  Han 
 menar  att  teknik  som  implementeras  i  byggnaden  antingen  ska  vara  av  samma  kvalitet 
 som  befintlig  eller  komma  att  trimmas  framöver.  För  att  specificera  frågan  till 
 indikatorer,  pekar  han  på  indikatorn  Energy  ,  vilken  ger  mest  poäng  i  BREEAM  In-Use. 
 Således  är  det  oftast  där  de  börjar  se  över  bedömningskriterier.  Fortsatt  förhåller  han 
 hyresgästanpassningar  till  åtgärder  liksom  installation  av  snålspolande  toaletter,  säkrade 
 blandare  etc.  Gällande  vattenindikatorn,  berättar  R3  att  de  har  sett  över  återvinning  av 
 regnvatten  för  att  vattna  Bonnierhusets  terrass.  Det  är  en  åtgärd  som  inte  vidtogs  på 
 grund av dyra kostnader. 

 R3  förklarar  dock  att  det  alltid  finns  tekniska  utmaningar.  Ofta  hänger  det  på  företag 
 som  säljer  produkter,  med  vilka  samarbetet  inte  alltid  fungerar.  Prioriteringar  matchar 
 inte  alltid,  vilket  kan  orsaka  att  saker  inte  utspelar  sig  enligt  plan.  R3  ger  exempel  på 
 upphandlingen  av  deras  senaste  förvärv,  där  de  har  behövt  vara  noggranna  med  att  få 
 alla  dokument  de  behöver.  Annars  menar  han  att  de  bör  justera  priset  för  att  ta  fram 
 handlingar. Om underlag finns sparar det både tid och kostnader. 

 Sammanfattningsvis  anser  R3  att  personalen  skulle  behöva  engageras  mer  i  processen. 
 En  tydligare  mall  hade  möjliggjort  delegering  av  uppgifter  och  förtydligat  processen  för 
 de  inblandade.  Han  menar  att  det  kan  finnas  ett  värde  i  att  samla  in  underlag  för 
 underhållsplaner  mer  löpande  och  uppdatera  listorna  med  de  brister  som  identifieras  vid 
 certifiering.  R3  beskriver  fortsatt  att  de  ser  över  olika  system  som  ska  kunna  skapa  en 
 översikt  av  förvaltning  i  projekt.  Således  ska  underlag  bli  lättare  att  ta  fram  vid  behov. 
 Han  hänvisar  t.ex.  till  att  projektgrupperna  troligtvis  ska  börja  använda  ett  system  som 
 heter  Dalux  ,  vilket  har  en  del  som  berör  förvaltning.  Han  betonar  en  vikt  i  att  tänka  på 
 deras arbetsområde för att möjliggöra en smidig övergång till förvaltning. 

 R3  har  anknytning  till  samtliga  av  studiens  referensbyggnader.  Utöver  när  förvaltningen 
 av  dem  är  i  olika  faser,  anser  han  att  arbetsrutinerna  är  lika.  Vilka  certifieringsbetyg  det 
 landar  i  är  inte  av  intresse  för  andra  intressenter  som  prioriterar  att  fastigheter  är 
 certifierade  överlag.  Således  är  indikatorer  som  påverkar  förbrukning  och  kostnader  av 
 störst intresse för förvaltningen. 
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 Kap . 5 Resultat 

 5.3.4 Respondent 4 
 Förvaltningsprocess 
 Angående  förvaltningsprocessen  beskriver  R4  att  hon  har  ett  helhetsansvar  gällande  de 
 fastigheter  hon  förvaltar.  Fortsatt  nämner  hon  att  förvaltning  av  en  byggnad  är  en 
 process  som  aldrig  tar  slut.  Trots  att  det  är  svårt  att  beskriva  generella  riktlinjer  för 
 förvaltningsprocessen,  anser  R4  att  det  finns  en  bra  struktur  på  hur  Bonniers  förvaltning 
 hanteras.  Utöver  en  upprättad  underhållsplan  finns  det  prioriterade  åtgärder,  en 
 kontinuerlig  kontakt  med  hyresgäster,  ekonomiskt  ansvar  och  prioritering  kring 
 uthyrning  av  tomma  lokaler.  Dock  förklarar  R4  att  hon  ofta  sätter  upp  vissa  mål  för  vad 
 som  måste  göras  under  en  vecka  och  att  resterande  arbete  fylls  på  utefter  vad  som  sker 
 under  veckan.  Tillsammans  med  dessa  arbetsuppgifter  är  tanken  med  dessa  riktlinjer  att 
 de ska finnas med i samtliga projekt som förvaltas inom företaget. 

 Gällande  vad  som  är  mest  tidskrävande  i  en  förvaltningsprocess,  beskriver  R4  att 
 underlag  kring  insamlat  material  om  fastigheter  är  ett  utvecklingsområde  som  bör 
 effektiviseras.  Förutom  att  de  som  certifierar  fastigheter  har  användning  av  underlaget, 
 förklarar  R4  att  hon  som  förvaltare  använder  underlaget  för  att  bl.a.  hitta  lokalritningar 
 och annat liknande underlag för hyreskontrakt. 

 Angående  anpassning  av  förvaltning  utefter  Miljöbyggnad,  svarar  R4  att  hon  inte  riktigt 
 ser  några  tydliga  tecken  på  det.  Hon  påpekar  att  de  indikatorer  som  faller  vid  en 
 certifiering  oftast  uppdagas  som  punkter  som  behöver  åtgärdas  genom  andra  mätningar 
 som  görs.  R4  fortsätter  med  att  beskriva  att  en  indikator  förvaltare  ständigt  försöker 
 förbättra,  är  energiförbrukningen  oavsett  om  det  bedöms  eller  inte.  Effektiviseringen  är 
 gynnsam  för  en  fastighet  ur  hållbarhetsmässiga  perspektiv.  Likt  tidigare  respondenter 
 ser R4 att certifiering av en fastighet endast till en viss grad är intressant för hyresgäster. 

 Certifieringsprocess 
 R4  har  endast  viss  kunskap  kring  fastigheters  certifieringsprocess.  Däremot  beskriver 
 hon  att  efterarbetet  efter  en  certifiering  kan  skilja  sig  beroende  på  vad  fastigheten  får  för 
 betyg.  Oftast  visar  det  sig  redan  vid  en  förstudie,  ungefär  vilket  betyg  en  fastighet 
 hamnar  på  och  indikatorer  med  behov  av  åtgärder  kan  tas  hand  om  innan  verifiering. 
 Kring  valet  att  certifiera  Beskowhuset  enligt  Miljöbyggnad,  förklarar  hon  att  det  kan 
 bero  på  att  Bonnier  vill  jämföra  och  testa  om  BREEAM  In-Use  fortfarande  känns  som 
 det bästa alternativet för deras fastigheter. 
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 Examensarbete: MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEMS INVERKAN PÅ OPTIMERING AV FÖRVALTNINGSPROCESSEN 

 5.3.5 Respondent 5 
 Förvaltningsprocess 
 När  det  kommer  till  utmaningar  i  förvaltningsprocessen  undrar  R5  hur  de  skulle  kunna 
 koppla  ihop  aktiviteter  från  förvaltnings-  och  certifieringsprocessen.  Hon  funderar  även 
 på  hur  de  skulle  kunna  arbeta  med  dem  kontinuerligt  från  en  certifiering  till  en  annan. 
 R5  ger  exempel  på  att  det  skulle  kunna  handla  om  lagring  av  material,  specifika 
 materialval,  eller  hur  de  lägger  upp  och  dokumenterar  ett  projekt.  Som  svar  på  frågan 
 om  det  finns  någon  del  som  är  viktig  att  prioritera,  förklarar  R5  att  de  har  tagit  flera  små 
 kliv  kring  materialval.  Hon  beskriver  att  de  delvis  har  börjat  använda  materialdatabasen 
 Byggvarubedömningen,  där  de  loggar  och  kontrollerar  att  material  är  godkända.  R5 
 menar  att  den  huvudsakliga  positiva  effekten  som  har  uppstått  till  följd  av  detta,  är  ökad 
 medvetenhet.  I  hennes  mening  görs  alla  “små  steg”  för  att  erhålla  just  det.  R5  förklarar 
 att  siffror  inte  betyder  något  förrän  de  kan  sättas  i  sin  kontext.  Något  hon  däremot  ser  en 
 avsaknad i, är inblandning kring certifieringsprocessen. 

 Något  R5  anser  att  de  skulle  kunna  arbeta  mer  aktivt  med  är  underhållsplaner.  Hon  har 
 förståelse  för  att  det  är  ett  stort  arbete  att  ta  fram  underlaget  och  menar  att  det  således  är 
 konstigt  att  det  ej  prioriteras.  I  dagsläget  är  det  huvudsakligen  teknikansvarig  som  ser 
 över  dem.  Hon  vill  att  förvaltare  ska  kunna  få  tillgång  till  underhållsplanerna  för  att  de 
 ska  kunna  användas  mer  aktivt  av  fler  inblandade.  Generellt  betonar  R5  vikten  i  att  öka 
 tillgänglighet  till  och  mellan  olika  system  och  underlag.  Hon  hade  velat  se  ett  verktyg 
 där  de  kunde  simulera  vad  som  skulle  hända  om  t.ex.  fönster  skulle  bytas  ut,  samt 
 möjliggöra  större  laborationer  i  systemen.  Hon  anser  att  samordning  av  det  med  ett 
 ekonomisystem skulle vara positivt för ekonomiska prognoser framöver. 

 Certifieringsprocess 
 Gällande  hur  förvaltning  skulle  kunna  förhålla  sig  till  certifieringskrav  i  dagligt  arbete, 
 återgår  R5  till  hennes  åsikt  om  vikten  att  medvetandegöra.  Enligt  henne  bör  det  vara 
 tydligare  vilka  krav  som  ställs  och  vad  de  måste  ta  ställning  till,  beroende  på 
 förutsättningar.  R5  beskriver  att  det  upprättas  väldigt  mycket  beslutsunderlag  för  projekt 
 i  dagsläget.  Då  arbetar  de  mycket  på  kostnadssidan  och  olika  avräkningstider,  beroende 
 på  vad  de  ska  investera  i.  Utöver  det  anser  R5  att  det  borde  inkluderas  hållbarhets-  och 
 certifieringsfaktorer  för  att  implementera  certifiering  mer  löpande  på  ett  sätt  som 
 tydliggör målsättningar. Det skulle kräva tid och att någon sätter sig in i sådan reform. 
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 Kap . 5 Resultat 

 I  dagsläget  anser  R5  att  det  mest  tidskrävande  i  certifieringsprocessen  är  insamling  och 
 inlämning  av  bevis.  Hela  processen  hade  kunnat  påskyndas  om  det  var  bättre  ordning  på 
 nödvändigt  material.  Det  hade  i  sin  tur  tillåtit  snabbare  sammanställning  och  inlämning 
 till  granskning.  Att  knyta  ihop  de  olika  processerna  skulle  däremot  kunna  kräva  att  hela 
 organisationen  ses  över  då  hon  förklarar  att  förvaltare  gör  mycket  i  dagsläget.  Således 
 skulle  det  krävas  att  de  hittar  luckor  där  aktiviteter  kan  implementeras  eller  upprättandet 
 av ett genomarbetat system. 

 I  och  med  att  Bonnier  har  målsättningen  att  vara  100  %  certifierade,  vill  de  aldrig  att  en 
 certifiering  ska  bli  ogiltig  innan  nästa  är  klar.  Därför  försöker  de  ha  god  framförhållning 
 för  att  säkerställa  att  en  ny  certifiering  godkänns  i  tid.  R5  förklarar  att  det  oftast  är  bäst 
 för  både  konsulter  och  verksamheten  eftersom  de  inte  är  “så  bra  på”  att  förbereda 
 material  enligt  nuvarande  rutiner.  Däremot  tar  hon  upp  att  certifieringssystem  till  och 
 från  uppdaterar  manualer,  vilket  kan  förändra  dess  förutsättningar.  T.ex.  har  det  inte 
 inkluderats  någonting  kring  klimatutsläpp  innan  den  senaste  BREEAM  In-Use- 
 manualen.  Muninhuset  är  Bonniers  första  fastighet  som  certifieras  utifrån  den.  Som  svar 
 på  frågan  om  det  ändå  skulle  kunna  medföra  en  positiv  effekt  att  arbeta  mer 
 förberedande,  svarar  R5  ja.  De  moment  de  arbetar  med  under  eller  mellan  certifierings- 
 processer  kommer  att  vara  framtaget  för  arbetet.  Då  anser  hon  att  det  hade  varit  enklare 
 att  kategorisera  det  i  mappar  för  certifiering,  istället  för  att  söka  underlaget  varje  gång 
 det behövs. Det hade kunnat spara in på arbetstid genom att färre inventeringar krävs. 

 R5  har  ingen  tidigare  anknytning  till  certifiering  av  förvaltningsorganisation.  Överlag  är 
 hon  av  uppfattningen  att  certifiering  av  förvaltning  hade  inneburit  en  för  stor  kostnad 
 och  mycket  arbete  för  att  motivera  faktisk  verifiering  av  förvaltningens  status.  Hon  anar 
 däremot  att  ett  förhållningssätt  till  certifieringen  skulle  kunna  skapa  en  struktur  för 
 rutiner  som  kan  skapa  ökad  förståelse  och  effektivisera  certifieringsprocessen.  Det 
 skulle  även  indirekt  leda  till  att  de  skulle  kunna  hämta  ut  ett  sådant  certifikat  lättare  om 
 det skulle komma att få en större betydelse i framtiden. 

 P.g.a.  ansvaret  R5  har  för  digitalisering,  diskuterades  olika  system  för  datahantering.  De 
 har  inte  implementerat  något  sådant  utifrån  ett  certifieringshänseende,  men  hon  antar  att 
 det  skulle  kunna  underlätta.  Hon  anser  att  ett  digitalt  dokumentationssystem  för 
 förvaltning  hade  fyllt  en  funktion,  för  att  hålla  reda  på  handlingar.  Vidare  ser  R5  att 
 digitaliseringsarbetet  skulle  kunna  underlätta  samordningen  av  förvaltning  och 
 certifiering.  Däremot  kommer  AI-lösningar  på  tal,  genom  vilka  en  stor  del  data  skulle 
 kunna  erhållas.  Det  omfattar  data  som  måste  redovisas  vid  en  certifieringsprocess,  vilket 
 skulle  kunna  leda  till  en  positiv  effekt.  Ett  sådant  system  skulle  kunna  underlätta  lagring 
 av information genom att den lätt kan tas fram vid certifiering. 
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 Examensarbete: MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEMS INVERKAN PÅ OPTIMERING AV FÖRVALTNINGSPROCESSEN 

 Gällande  värdet  av  höga  betyg  beskriver  R5  att  det  är  sällan  intressenter  ställer  krav  på 
 resultat.  De  bryr  sig  huvudsakligen  om  att  certifikat  finns.  Således  handlar  certifiering 
 huvudsakligen  om  företags  egna  utveckling.  Om  de  exempelvis  ser  över  grön 
 finansiering  kan  företag  erhålla  lägre  ränta  om  de  uppnår  särskilda  kriterier  i 
 miljöcertifikat.  Oftast  handlar  det  om  energiförbrukning  men  kan  även  baseras  på 
 certifieringsbetyg. 

 Således  kan  avsaknad  av  svenskanpassning  vara  en  faktor  som  försvårar  certifiering  och 
 certifieringsprocessen.  Det  är  en  nackdel  med  BREEAM  In-Use  som  även  orsakar  att 
 handlingar  behöver  översättas  till  engelska  vilket  gör  processen  omständigare.  Det  R5 
 däremot  anser  är  positivt  med  den  är  att  den  kontrollerar  befintliga  fastigheter.  När  de 
 certifierade  fastigheter  utifrån  Miljöbyggnad  var  det  svårt  att  undersöka  en  äldre 
 byggnad  och  jämföra  den  med  nybyggnadskrav.  Sen  dess  vet  hon  att  de  har  utvecklat 
 Miljöbyggnad iDrift som syftar just till befintliga byggnader. 
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 6. Jämförelser 
 I  kapitel  6  ställs  olika  resultat  mot  varandra  för  att  möjliggöra  jämförelser  som  kan  bidra 
 till  diskussionen  i  kapitel  7.  Den  ursprungliga  avsikten  med  studien  var  att  jämföra 
 certifiering  enligt  Miljöbyggnad  iDrift  samt  BREEAM  In-Use  del  två,  med  deras 
 motsvarande  delar  som  riktar  sig  mer  mot  byggnadsprestanda.  Efter  genomförandet  av 
 studien  framkom  det  att  underlaget  gav  bristfällig  information  om  Miljöbyggnad  iDrift. 
 Ändå  inkluderas  systemet  i  en  jämförelse  med  Miljöbyggnad,  befintlig  byggnad  för  att 
 analysera  huruvida  tydliga  samband  eller  fördelar  med  systemet  kan  identifieras. 
 BREEAM  In-Use  och  Miljöbyggnad  iDrift  har  vissa  skillnader  som  påverkar  hur 
 utvecklingsområden  kan  implementeras.  Eftersom  BREEAM  In-Use  är  internationellt, 
 förhåller  det  sig  inte  till  svenska  krav  vilket  kan  påverka  förutsättningarna  för  vissa 
 indikatorer gentemot Miljöbyggnad iDrift som är svenskanpassat. 

 Vid  en  uppställning  av  systemen  och  deras  bedömningsområden,  går  det  att  utläsa  inom 
 vilka  områden  samband  kan  påträffas,  se  Tabell  6.1.  Bedömningsområdena  utgår  från 
 BREEAM In-Use:s bedömningsområden och redovisas på engelska. 

 Tabell 6.1 Jämförelse mellan certifieringarnas bedömningsområden 

 Bedömnings- 
 områden 

 BREEAM 
 In-Use, del 1 

 BREEAM 
 In-Use, del 2 

 Miljöbyggnad  Miljöbyggnad 
 iDrift 

 Management  X  X 

 Health and 
 wellbeing 

 X  X  X  X 

 Energy  X  X  X  X 

 Transport  X  X 

 Water  X  X  X 

 Resources  X  X  X  X 

 Resilience  X  X  X 

 Landuse and 
 ecology 

 X  X  X 

 Pollution  X  X  X  X 
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 6.1 Management 
 När  det  kommer  till  Management  ,  berörs  liknande  frågor  i  del  två  av  BREEAM  In-Use 
 samt  Miljöbyggnad  iDrift.  Delvis  efterfrågas  instruktioner  som  utgör  underlag  för  hur 
 hyresgäster  ska  få  bättre  förståelse  för  hur  byggnader  bör  brukas  på  ett  effektivt  sätt.  I 
 den  svenskanpassade  manualen  för  BREEAM  In-Use,  beskrivs  det  att  informationen 
 ska  omfatta  felanmälan,  reglering  av  inomhusklimat,  avfallshantering  etc.  (WSP  u.å.b). 
 Liknande  information  efterfrågas  i  obligatoriska  kriterier  i  Miljöbyggnad  iDrift,  under 
 kriteriet  Information  till  brukare  samt  Kritiska  rum,  byggnad  och  installationer  .  Båda  de 
 ovan  nämnda  systemen  ser  dessutom  över  t.ex.  Gröna  hyresavtal  respektive  Avtal, 
 hyresanpassning  och  cirkularitet  ,  samt  Policys  och  Instruktioner  för  driftpersonal  . 
 Dessa  påvisar  krav  på  förvaltningens  tillsyn  och  skötsel  (SGBC  2022a);(WSP  u.å.b). 
 Liknande  kriterier  bedöms  inte  i  delarna  av  systemen  som  berör  byggnadsprestanda 
 vilket  kan  säga  något  om  åtråvärda  strukturella  förutsättningar.  Således  är  Management 
 ett  område  som  skulle  kunna  ses  över  för  att  undersöka  utvecklingsområden  och  sträva 
 mot effektiviserade certifieringsprocesser. 

 6.2 Health and Wellbeing 
 Health  and  Wellbeing  som  motsvaras  av  Inomhusmiljö  och  Hälsa  i  Miljöbyggnads 
 certifieringar,  bedöms  i  någon  omfattning  i  samtliga  system.  Systemen  som  ser  över 
 byggnadsprestanda  bedömer  indikatorer  liksom  Dagsljus  ,  Radon  ,  Ventilation  ,  Drickbart 
 vatten  m.m  (BRE  group  u.å.);(SGBC  2020)  .  BREEAM  In-Use  del  två  berör  istället 
 hantering  och  policys  för  inomhusluft,  akustik,  vatten,  termiskt  klimat  etc.  (BRE  group 
 u.å.).  Till  sist  omfattar  Miljöbyggnad  iDrift  exempelvis  krav  på  tillsyn  och  skötsel, 
 städbarhet  och  termiskt  klimat  (SGBC  2022a)  .  Således  är  en  jämförelse  av  BREEAM 
 In-Use  del  ett  och  Miljöbyggnad,  gentemot  de  som  riktar  sig  mot  förvaltning,  av 
 intresse  för  att  bedöma  värdet  av  att  certifiera  förvaltning.  Centralhuset  är  ett  exempel 
 på  en  byggnad  som  inte  uppnådde  det  önskvärda  resultatet  i  området.  Certifierings- 
 intyget  redovisar  dessvärre  inte  på  vad  betyget  föll.  Eftersom  samtliga  indikatorer  som 
 bedöms  i  förvaltningsdelen  utgår  från  hantering  och  policys  kan  det  däremot  finnas  ett 
 värde  i  att  ställa  liknande  kategorier  emot  varandra.  Det  skulle  exempelvis  kunna  vara 
 Drinking water provision  mot  Drinking water management  . 

 6.3 Energy 
 Energy  är  en  viktig  indikator  att  se  över  i  och  med  att  det  är  indikatorn  som  ger  flest 
 poäng  i  BREEAM  In-Use  enligt  R3.  Dessutom  kan  energieffektivisering  medföra  nyttor 
 liksom  lägre  energikostnader  och  stärkt  konkurrenskraft.  Energimyndigheten  menar 
 även  att  det  kan  resultera  i  ökad  produktivitet  eftersom  driftoptimering  och  löpande 
 underhåll undviker att problem uppstår i underhållsarbetet (Energimyndigheten 2022). 
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 Energiaspekten  är  ytterligare  en  indikator  som  berörs  i  samtliga  certifieringssystem.  I 
 BREEAM  In-Use  del  ett  samt  Miljöbyggnad,  ingår  bedömningsområden  liksom 
 energianvändning,  energieffektivitet,  och  förnyelsebar  energi  (BRE  group  u.å.);(SGBC 
 2020)  .  BREEAM  In-Use  del  två  omfattar  årsstatistik  av  värme-  och  kylaanvändning 
 (WSP  u.å.b),  och  Miljöbyggnad  iDrift,  energisnåla  armaturer  och  energieffektiva  fönster 
 (SGBC 2022a). 

 Statistik  är  nödvändigt  underlag  för  att  redogöra  för  uppskattning  av 
 utvecklingsområden  och  tas  således  fram  oavsett.  R3  beskriver  exempelvis  hur  ofta  de 
 ser  över  elkonsumtion.  En  alternativ  åtgärd  skulle  därmed  kunna  vara  att  anpassa 
 intervall  för  att  skapa  större  medvetenhet  inför  certifieringsprocesser.  I  övrigt  kan 
 förvaltningen  ha  stor  inverkan  på  energieffektivisering.  Det  kan  handla  om  justering  av 
 styr-  och  reglersystem  samt  underhåll  av  system  som  ventilation,  vilket  inte  tas  upp  vid 
 certifiering av förvaltning (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2005). 

 6.4 Transport 
 När  det  kommer  till  Transport  ,  är  det  ett  bedömningsområde  som  enbart  bedöms  i 
 BREEAM  In-Use  del  ett,  men  däremot  bedöms  i  Miljöbyggnad  iDrift  och  inte 
 Miljöbyggnad,  befintlig  byggnad.  Således  är  det  inte  möjligt  att  dra  paralleller  och 
 uppskatta  värdet  av  att  certifiera  förvaltning  när  det  kommer  till  BREEAM  In-Use.  Å 
 andra  sidan  talar  det  för  ett  gott  initiativ  i  Miljöbyggnad  iDrift.  Det  berör  bl.a. 
 Trafiksäkerhet  och  tillgång  till  Kollektivtrafik  som  ingår  i  kategorin  Resurser:Utemiljö 
 (SGBC 2022a). 

 6.5 Water 
 I  BREEAM  In-Use  berörs  frågor  liksom  Water  monitoring,  Water  efficient  equipment, 
 Leak  detection  &  prevention  och  Use  of  alternative  watersources  i  del  ett.  Bedömnings- 
 områdena  är  förenliga  med  arbetet  som  skulle  krävas  för  att  bedöma  del  två:  Water 
 consumption,  Water  recycling,  Water  consumption  reporting  och  Water  strategy  for 
 maintaining  and  upgrading  water  systems  (BRE  group  u.å.).  På  det  viset  finns  det  ett 
 samband  där  certifiering  av  förvaltning  skulle  förenkla  den  av  byggnadsprestanda.  Om  å 
 andra  sidan  Miljöbyggnad  kontrolleras,  hittas  huvudsakligen  liknande  bedömnings- 
 områden  gällande  fuktsäkerhet  (SGBC  2020).  Det  går  således  att  argumentera  för  att 
 vatten  inte  ses  över  i  tillräcklig  utsträckning  för  att  ingå  i  kategorin  Water.  Däremot 
 ingår  bedömningsområden  såsom  Vattensnåla  toaletter  samt  styrning  och  reglering  av 
 Säker  vatteninstallation  i  Miljöbyggnad  iDrift  (SGBC  2022a).  Bedömningsområdena 
 förhåller  sig  mer  till  ingående  indikatorer  och  omfattningen  som  återfinns  i  BREEAM 
 In-Use.  Det  talar  för  att  systemet  är  bättre  anpassat  till  nödvändigt  underlag  för  att 
 bedriva förvaltning och underhåll av en befintlig byggnad. 
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 6.6 Resources 
 Bedömningsområdet  Resources  ,  var  som  nämnt  tidigare  uppdelat  i  Materials  och  Waste  . 
 Vid  jämförelser  av  de  olika  systemen  berörs  både  material  och  avfall  på  olika  vis.  I 
 BREEAM  In-USE  täcker  del  ett  en  Condition  survey,  Reuse  and  recycling  facilities, 
 Resources  inventory  samt  Future  adaptation  .  Del  två  omfattar,  Sustainable  procurement 
 och  Optimizing  resource  use,  reuse  and  recycling  (BRE  group  u.å.).  I  Miljöbyggnad 
 berörs  material  som  ett  av  tre  huvudområden.  Indikatorn  Sanering  och  farliga  ämnen, 
 nämner  hur  farliga  ämnen  i  material  måste  redovisas  tydligt  för  medvetenhet  inför 
 senare  hantering.  Angående  avfall  nämns  det  i  Andel  förnybar  energi,  där  de  hänvisar 
 till  fossilplast  i  avfall  som  en  ej  förnybar  energi  (SGBC  2020).  I  sin  tur  täcker 
 Miljöbyggnad  iDrift  ett  område  som  benämns  som  Resurser  .  Det  efterliknar  BREEAM 
 In-Use  då  det  ser  över  materials  miljöpåverkan  och  åtgärder  för  att  minska  resurs- 
 användning och mängder avfall (SGBC 2022a). 

 Jämförelsevis  kan  det  således  anses  att  ämnet  berörs  i  samtliga  system  fastän  det 
 kategoriseras  och  hanteras  på  olika  sätt.  Båda  delar  av  BREEAM  In-Use  samt 
 Miljöbyggnad  iDrift  hanterar  frågan  på  ett  mer  övergripande  sätt,  varpå  samband  i  hur 
 del  ett  och  två  skulle  kunna  förenkla  certifieringsprocessen  kan  identifieras.  Det  betyder 
 att Miljöbyggnad iDrift är mer effektivt att bruka för arbete med resurser i förvaltning. 

 6.7 Resilience 
 Vid  certifiering  av  BREEAM  In-Use  del  ett,  berör  Resilience  säkerhetsfrågor  som 
 omfattar  indikatorer  liksom  bedömningar  av  risker  i  form  av  översvämning, 
 naturkatastrofer  samt  alarmsystem  m.m  (BRE  group  u.å.).  Indikatorer  som  ingår  vid 
 certifiering  av  förvaltningsorganisation,  omfattar  istället  beredskapsplaner  för 
 klimatrelaterade  risker,  brand  och  sociala  risker  (BRE  group  u.å.);(WSP  u.å.b).  Det  är 
 möjligt  att  se  ett  samband  mellan  hur  upprättande  av  beredskapsplaner  och 
 brandskyddsdokumentation  skulle  vara  givande  underlag  för  bedömning  av 
 förutsättningar  gällande  säkerhet.  Däremot  kan  man,  enligt  det  faktum  att  BBR  omfattar 
 föreskrifter  om  brandskydd,  anse  att  det  ses  över  oavsett  om  en  byggnads  förvaltning 
 certifieras  eller  inte.  Miljöbyggnad  ser  inte  över  liknande  risker  i  detta  avseende  men 
 Miljöbyggnad  iDrift  undersöker  däremot  översvämningsrisk  (SGBC  2022a). 
 Avsaknaden  av  liknande  krav  kan  bero  på  att  Miljöbyggnad  är  svenskanpassat  och  följer 
 BBR, vilket talar för att risker tas hänsyn till även om det inte bedöms. 
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 6.8 Land Use and Ecology 
 BREEAM  In-Use:s  indikator  Land  Use  and  Ecology  som  närmast  kan  översättas  till 
 Markanvändning  och  Ekologi,  bedömer  olika  kriterier  för  del  ett  respektive  två.  WSP:s 
 underlagslista  beskriver  att  del  två  efterfrågar  en  “Naturvärdesbedömning”  som  utgörs 
 av  en  rapport  som  bedömer  en  tomts  ekologiska  värde  och  möjliga  förbättringar.  Utöver 
 det  ingår  en  indikator  för  målsättningar  och  åtgärder  för  att  stärka  biologisk  mångfald 
 (WSP  u.å.b).  Dessa  indikatorer  omfattar  arbete  som  kan  ligga  till  grund  för  att 
 upprätthålla  goda  betyg  vid  certifiering  av  del  ett  som  mäter  Planted  area  och 
 Ecological features of planted area  (BRE group u.å). 

 I  och  med  att  förvaltning  är  en  löpande  process  skulle  det  förenkla  en  certifierings- 
 process  av  byggnadsprestanda.  Detta  eftersom  upprättandet  av  respektive  plan  kan  leda 
 till  en  bättre  framförhållning  för  att  indikatorerna  som  bedöms  i  del  ett  ska  ses  över 
 oftare.  Ämnet  ingår  däremot  inte  bland  Miljöbyggnads  indikatorer  men  förekommer  i 
 Miljöbyggnad  iDrift  som  ser  över  grönytefaktor,  önskade  insektskolonier  m.m  (SGBC 
 2022a).  Samtliga  kriterier  i  området  är  valfria  men  kan  i  sin  helhet  bidra  till  en  del 
 poäng.  Detta  skapar  ett  värde  i  att  se  över  kriterierna.  R1  förklarar  att  de  ser  över 
 ekologiska  värden  vid  certifiering.  Hon  förklarar  fortsatt  att  det  ofta  saknas  dokument, 
 underlag  och  utredningar  för  certifiering  i  området.  Det  talar  för  ett  ytterligare  värde  i 
 att öka medvetenheten kring de utvecklingsbehov som finns. 

 6.9 Pollution 
 Vid  jämförelser  av  ingående  bedömningsområden  i  BREEAM  In-Use:s  indikator 
 Pollution,  täcker  del  ett  områden  liksom  Minimizing  watercourse  pollution,  Local  air 
 quality  och  Refrigerant  leak  detection  .  Bedömningsområdet  motsvaras  av  indikatorer 
 som  kan  påverka  dessa  resultat  i  del  två.  De  indikatorerna  är  Inspection  of  watercourse 
 pollution  prevention  features,  Refrigerant  replacement,  Land  contamination  mitigation 
 samt  Response  to  pollution  incidents  (BRE  group  u.å).  Jämförelsevis  skulle 
 hänsynstagande  till  byten  av  köldmedier  samt  inspektioner  av  föroreningar  i  vattendrag, 
 kunna  bidra  till  en  bättre  översikt  gällande  läckagedetektering  och  minimering  av 
 förorenade  vattendrag.  Även  Miljöbyggnad  iDrift  förhåller  sig  till  läckagedetektering 
 samt  GWP  i  köldmedier  (SGBC  2022a).  Det  talar  för  likheter  mellan  systemen  som 
 bedömer  byggnader  i  drift.  Miljöbyggnad  täcker  ett  område  som  kallas  Sanering  av 
 farliga  ämnen  .  Området  syftar  till  att  eftersträva  byggnader  utan  farliga  ämnen  samt 
 skapa  kännedom  kring  förekomst  och  saneringsbehov  för  det,  vilket  det  ställs  liknande 
 krav  för  iDrift  (SGBC  2020);(SGBC  2022a).  Således  finns  det  även  likheter  mellan  dess 
 berörda områden med de övriga, men inte ur samma underhållsaspekt. 
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 7. Analys och Diskussion 
 I  detta  kapitel  presenteras  en  analys  och  diskussion  av  studiens  resultat.  De  syftar  till  att 
 besvara studiens frågeställningar samt utvärdera genomförandet av studien. 

 7.1 Samordning av förvaltnings- och certifieringsprocess 
 R1  menar  att  certifieringsprocesser  är  relativt  lika,  oberoende  av  certifieringssystem. 
 Därav  skulle  Bonnier  kunna  eftersträva  samordning  och  strukturering  av  rutiner  på  ett 
 övergripande  sätt  för  att  upprätthålla  goda  certifieringsbetyg.  Även  om  R2  antyder  att 
 indikatorer  som  presterar  sämre  vid  certifiering,  inte  automatiskt  behandlas  i 
 förvaltningen,  ger  betygen  en  inblick  i  dess  prestation.  Således  går  f  örvaltnings-  och 
 certifieringsprocessen  parallellt.  R3  bekräftar  sambandet  då  han  menar  att  certifiering 
 kan  motivera  förvaltningen.  Den  klargör  vilka  åtgärder  som  bör  utföras  för  höga  betyg. 
 Vidare  nämner  R2  att  uppförande  av  tydliga  underlag  under  en  förvaltning,  används  för 
 att  möjliggöra  smidigare  omcertifiering.  Vid  förstudien  av  Beskowhuset  identifierades 
 nödvändiga  åtgärder  i  underlagsväg,  samt  parametrar  som  behöver  förbättras. 
 Certifieringen  blir  den  första  som  genomförs  av  Bonnier,  vilket  påvisar  att  identifiering 
 av  kortsiktiga  och  långsiktiga  åtgärder  kan  implementeras  redan  vid  upprättandet  av  en 
 underhållsplan för nyförvärv. 

 R5  tar  upp  sammanförande  av  processernas  aktiviteter  som  ett  sätt  att  arbeta  med  dem 
 mer  kontinuerligt  mellan  certifieringar.  En  koppling  mellan  lagring  av  material  och 
 dokumentation  kring  en  fastighet  hade  varit  en  sådan  del,  samt  åtgärder  liksom 
 digitalisering.  Förvaltare  bör  ha  mer  tillgång  till  underhållsplanen  för  att  öka  inblandade 
 parters  medvetenhet  om  projekt.  Tydlighet  möjliggör  ställningtaganden  kring  krav  och 
 förutsättningar  för  fastigheter.  Både  R5  och  R3  beskriver  dock  behovet  av  samordning  i 
 form  av  struktur  och  inte  specifikt  aktiviteter.  R3  anar  att  personalens  engagemang  i 
 processerna  skulle  leda  till  tydligare  inblandning.  Engagemanget  leder  till  att  arbete  med 
 mallar  och  arbetsuppgifter  tydliggörs  samt  ökar  förståelse  kring  båda  processerna.  Det 
 kan spara in på arbetstid och förenkla certifieringar genom att färre inventeringar krävs. 

 7.2 Certifiering av förvaltningsorganisation 
 När  det  kommer  till  certifiering  av  förvaltningsorganisation,  är  R1  den  enda  respondent 
 som  har  varit  delaktig  i  en  sådan.  Hon  har  sett  en  skillnad  i  att  det  kan  vara  lättare  att 
 påverka  förvaltning  än  byggnadsprestanda.  Certifiering  av  förvaltningsorganisation 
 skulle  således  kunna  bidra  till  identifiering  och  arbete  med  utvecklingsområden.  Detta  i 
 och  med  att  styrkor  och  svagheter  i  det  dagliga  arbetet  uppmärksammas.  R5  ser  denna 
 potential  då  ett  förhållningssätt  till  sådan  certifiering  kan  leda  till  en  bättre  struktur  för 
 rutiner och förståelse. Det skulle kunna öka effektiviteten i certifieringsprocesser. 

 45 



 Examensarbete: MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEMS INVERKAN PÅ OPTIMERING AV FÖRVALTNINGSPROCESSEN 

 Flera  respondenter  anser  att  certifieringsprocesser  är  relativt  lika  oberoende  av  projekt. 
 De  ser  även  liknande  utmaningar  liksom  avsaknad  av  underlag  och  svårigheter  vid 
 insamling  av  dem.  Således  kan  det  ifrågasättas  huruvida  certifiering  av  förvaltnings- 
 organisation  skulle  bidra  till  att  förenkla  det.  R1  som  har  anknytning  till  frågan,  har  inte 
 sett  att  certifieringen  skulle  bidra  till  att  förbättra  poängsättning  för  byggnadsprestanda. 
 Hon  ser  dock  att  goda  rutiner  indirekt  kan  skapa  medvetenhet  som  kan  påverka  resultat 
 för  certifiering  av  båda  delar.  R3  och  R5  tar  upp  att  digitalisering  och  användandet  av 
 olika  materialdatabaser  hade  kunnat  förenkla  samordning  och  insamling  av  underlag. 
 Överlag  krävs  en  tydlig  struktur  gällande  arbetsrutiner  för  att  möjliggöra  effektivisering. 
 R3  ser  behov  av  att  inkludera  hela  förvaltningen  i  fler  aspekter  av  förvaltnings- 
 processen  samt  öka  engagemanget.  R5  anser  dessutom  att  inkludering  av  fler  personer  i 
 certifieringsprocessen  hade  varit  givande  för  kontinuerligt  utvecklingsarbete.  Det  kan 
 leda till att arbete kan sammanföras med certifiering lättare. 

 7.3 Utvecklingsområden i processerna 
 I  studiens  litteraturöversikt  berördes  energieffektivisering,  vattenhantering  och  material, 
 vilka  bedöms  ha  störst  utvecklingsbehov.  Även  intervjustudien  kom  in  på  viktiga 
 utvecklingsområden  där  energieffektivisering  ständigt  prioriteras.  Majoriteten  av 
 respondenterna  konstaterade  att  mätningar  motsvarar  betygen  som  slutligen  erhålls. 
 Detta  stärks  genom  energimyndighetens  påstående  om  att  nyttor  av  effektivisering  leder 
 till  stärkt  konkurrenskraftighet  och  lägre  energikostnader.  R5  nämner  att  en  svårighet 
 gällande  energieffektivisering  är  reglering  av  luftflöden.  Detta  eftersom  BBR-kraven  ej 
 tar  hänsyn  till  om  kontoret  exempelvis  har  lägre  bemanning,  vilket  förorsakar  att  det 
 tillförs  mer  än  nödvändigt.  Det  kan  med  hjälp  av  AI-system  automatisera  temperatur 
 och  luftflöden  i  lokaler,  vilket  kan  utjämna  energikonsumtionen  en  fastighet  har  årligen. 
 Studien  har  således  identifierat  ett  värde  i  tillämpning  av  AI-lösningar,  som  skulle  bidra 
 till  en  förbättring  av  Energy  -indikatorn.  Sådan  digitalisering  av  system  ser  R2  som  en 
 åtgärd  för  förbättring  av  deras  energiförbrukning.  Vidare  förklarar  R5  att  de  har  börjat 
 med  denna  digitaliseringen  genom  att  installera  AI-system  i  Centralhuset,  där  lösningen 
 omfattar CO2-utsläpp, temperatur och avkänning kring hur många som vistas i miljön. 

 Angående  Water-  indikatorn  handlar  utvecklingspotentialen  huvudsakligen  om  att  hitta 
 lönsamma  installationer  för  att  minska  vattenanvändningen.  Några  av  dessa  är 
 snålspolande  toaletter  och  säkrade  blandare  nämner  R3.  Även  åtgärder  kring 
 bevattningssystem  behövs  där  ett  exempel  R3  tog  upp  var  återvinning  av  regnvatten  för 
 bevattning  av  en  terrass.  Alarcón  m.fl.  (2021)  tog  upp  tekniker  för  vattenbesparing,  där 
 varsamt  trädgårdsarbete  studerades.  Även  den  studien  förhöll  sig  till  certifieringssystem 
 vilket  påvisar  att  det  är  möjligt  att  identifiera  och  förhålla  val  av  åtgärder  till  hur  det 
 påverkar certifiering. 
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 Kap. 7 Analys och diskussion 

 Resources  anses  vara  svår  att  utveckla  i  en  fastighet  som  redan  är  i  drift.  Dock  kan 
 utförligt  underlag  skapa  medvetenhet,  där  t.ex  Byggvarubedömningen  kan  användas  för 
 att  påvisa  om  ett  integrerat  material  visar  sig  vara  giftigt.  Även  bestämmelser  kring 
 vilka  material  som  ska  användas  vid  renovering  är  viktigt  att  dokumentera  för  senare 
 bruk.  Paralleller  till  förbättring  av  material  kan  dras  till  energieffektivisering  eftersom 
 t.ex.  bättre  isolering  både  kan  styrka  indikatorerna  Resources  och  Energy  .  Materialval 
 kan  påverka  energiförbrukningen  positivt,  eftersom  byte  av  en  komponent  kan  vara  mer 
 miljövänligt. 

 Vidare  kan  fallstudien  och  de  ingående  referensbyggnaderna  styrka  att  indikatorerna 
 Resources,  Water  och  Energy  är  relevanta  att  utveckla.  Resources  och  Water  är 
 indikatorer  som  har  varit  svåra  för  Bonnier  att  uppnå  höga  betyg  i,  dels  för  att 
 byggnaderna  redan  är  i  drift.  Således  finns  det  ett  värde  i  att  förhålla  sig  till  bedömda 
 indikatorer  vid  certifiering  när  de  tar  fram  underhållsplaner  och  dylikt.  Det  kan  komma 
 att förenkla framtida certifieringsprocesser. 

 7.4 Genomförande av studien 
 När  det  kommer  till  genomförandet  av  studien,  finns  det  några  faktorer  som  spelar  in  i 
 dess  validitet  och  reliabilitet.  I  och  med  nödvändiga  ändringar  av  studiens  omfattning, 
 inkluderades  miljöcertifieringssystemet  Miljöbyggnad  iDrift.  På  grund  av  missförstånd 
 fanns  inte  det  förväntade  underlaget,  vilket  har  försvårat  jämförelser  och  påverkat 
 upplägget.  Vidare  hade  fallstudien  kunnat  vara  av  större  omfattning,  om  fler  detaljerade 
 beskrivningar av certifieringsintygen fanns tillgängliga. 

 Däremot  erhölls  omfattande  insikt  i  förvaltning  tack  vare  variationen  av  yrkesroller 
 bland  respondenterna  i  intervjustudien.  En  möjlig  brist  i  intervjustudien  är  att 
 majoriteten  arbetar  tillsammans  och  därmed  har  en  enad  samsyn  när  det  kommer  till 
 rutiner  och  behov.  Omständigheterna  kan  se  annorlunda  ut  för  andra  företag,  vilket  hade 
 kunnat  leda  till  mer  objektiva  jämförelser.  Vidare  anpassades  litteraturöversikten  till  att 
 området  är  relativt  nytt.  Avslutningsvis  upprätthölls  kontinuerlig  kontakt  med 
 handledaren  på  Bonnier  Fastigheter,  som  tillhandahöll  de  underlag  som  fanns 
 tillgängliga  för  studien.  Genom  god  kommunikation  och  diskussioner  bidrog  det  till 
 större förståelse för ämnet, relevanta underlag m.m. 
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 8. SLUTSATS 
 Resultatet  visar  att  det  finns  paralleller  mellan  miljöcertifieringarnas  bedömning  av 
 byggnadsprestanda  samt  drift  och  förvaltning.  Däremot  är  det  inte  sammanförandet  av 
 aktiviteter  i  förvaltning  och  certifiering  som  skulle  kunna  leda  till  upprätthållandet  av 
 goda  certifieringsbetyg.  Istället  konstaterades  det  att  den  största  utmaningen  inför 
 certifieringsprocesser  är  lagring  och  dokumentation  av  underlag.  Utöver  de 
 identifierades  svårigheter  med  att  skapa  medvetenhet  hos  samtliga  inblandade  om  vad 
 som  ingår  i  respektive  process.  Tillgängligheten  av  dokument  skulle  kunna  främjas  av 
 digitalisering  och  brukande  av  databaser.  För  att  skapa  medvetenhet  skulle  framtagna 
 underlag  kunna  anpassas  efter  de  krav  som  ställs  i  bedömningsområdena.  Ökad 
 detaljnivå  av  underlagen  kan  möjligtvis  bidra  till  större  förståelse  som  kan  främja 
 upprätthållandet av goda certifieringsbetyg. 

 Ett  återkommande  faktum  är  att  certifieringsbetyg  enbart  är  av  betydelse  för  fastighets- 
 bolags  utveckling.  Att  certifiera  förvaltning  hade  dessutom  varit  kostsamt  ur  en 
 ekonomisk  aspekt.  De  kan  istället  fokusera  på  att  implementera  de  delar  och  tankesätt 
 som  kan  göra  skillnad  för  effektiviteten.  Det  kan  handla  om  att  det  blir  möjligt  att  se 
 över  underlag  mer  sällan  om  underlag  som  efterfrågas  i  förvaltningsdelen  upprättas. 
 Även  rutiner  kan  utvecklas  genom  att  upprätta  mer  detaljerade  underlag  som  kan 
 baseras  på  indikatorer  från  certifiering  av  förvaltning.  Däremot  visar  jämförelser  att 
 certifiering  enligt  Miljöbyggnad  iDrift  täcker  flera  områden  från  båda  delar  av 
 BREEAM  In-Use.  Således  kan  slutsatsen  dras  att  det  är  ett  lämpligt  system  att  använda 
 för en fastighet i drift, då Miljöbyggnad inte täcker lika många områden. 

 Slutligen  visar  studien  att  miljöcertifieringssystem  kan  identifiera  utvecklingsområden  i 
 förvaltningsprocessen.  Genom  att  förhålla  upprättandet  av  underhållsplaner  till  specifika 
 fastigheters  behov  utifrån  certifiering,  kan  det  specificera  och  detaljera  underhålls- 
 planens  upplägg.  Det  skulle  leda  till  att  det  arbetas  med  samtliga  utvecklingsområden 
 mer  kontinuerligt.  Detta  kan  komma  att  förenkla  certifieringsprocesser,  då  fler  aktörer 
 blir  medvetna  om  relevanta  åtgärder.  De  identifieras  genom  att  sämre  värden  leder  till 
 undersökningar  kring  åtgärder,  där  vidare  effektivisering  och  större  lönsamhet  kan  leda 
 till  att  de  behandlas.  Studien  visar  således  att  åtgärder  som  dokumenteras  leder  till 
 snabbare och smidigare omcertifiering. 
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 9. FORTSATTA STUDIER 
 Hållbarhet  är  en  växande  och  viktig  fråga  som  inte  minst  bör  implementeras  i  bygg-  och 
 fastighetssektorn  för  att  minska  dess  klimatpåverkan.  Ämnet  kan  behandlas  via  fortsatta 
 undersökningar  av  miljöcertifieringssystem,  varpå  studiens  resultat  och  brister  påvisar 
 möjliga  frågor  att  utforska  vidare.  Förslag  på  vidare  forskning  om  ämnet  skulle  kunna 
 beröra: 

 ●  Jämförelser mellan fler certifieringssystem eller till större utsträckning. 

 ●  Inkludering  av  fler  företag  vilket  skulle  ge  en  mer  omfattande  och  objektiv 
 studie. 

 ●  Då  studien  inte  berörde  referensbyggnader  som  certifierat  förvaltning,  hade  en 
 tydligare  undersökning  kring  sådana  objekt  gett  en  tydligare  infallsvinkel  och 
 ökat reliabiliteten i jämförelser och slutsats. 

 ●  Studien  påvisade  ett  värde  i  att  arbeta  mer  med  användning  och  utveckling  av 
 teknik.  Således  skulle  fortsatta  studier  kunna  undersöka  hur  bl.a.  AI-lösningar 
 och  brukandet  av  databaser  kan  ha  en  inverkan  på  miljöcertifiering  ur  ett 
 ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. 
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 BILAGA 1 
 Bedömningskriterier för del 1 och 2 av BREEAM In-Use 
 Tabell B.1 Bedömningskriterier för del 1 och 2 av BREEAM In-Use 

 (Baserad på BRE group u.å.) 

 Bedömningsområd 
 en 

 Part 1: 
 Asset performance 

 Part 2: Management 
 performance 

 Management  Not assessed  – Building and/or Home 
 user guide 

 – Engagement and feedback 
 – Maintenance policies and 

 procedures 
 – Environmental policies 

 and procedures 
 – Green lease 

 (Commercial only) 

 Health and 
 wellbeing 

 – Daylight levels 
 – Internal and external lighting 

 levels 
 – Lighting controls 

 (Commercial only) 
 – Glare control 

 (Commercial only) 
 – Minimizing overheating 

 from solar gain 
 (Residential only) 

 – User comfort controls 
 – Ventilation and indoor air 

 quality monitoring 
 – Provision of rest areas and 

 access to in-/outdoor space 
 – Inclusive design 
 – Drinking water provision 

 (Commercial only) 
 – Radon risk management 

 (Residential only) 

 – Thermal comfort 
 – Smoking policy 
 – Indoor air quality 

 management 
 – Acoustic conditions 
 – Legionella risk 

 management 
 – Drinking water 

 management 
 (Commercial only) 
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 Energy  – Energy efficiency of 
 building envelope 

 – Energy efficiency of 
 installed services systems 

 – Renewable energy 
 generation capacity 

 – Energy monitoring and 
 management capabilities 

 – Energy efficiency of external 
 lighting and elevators 

 – Operational energy 
 performance 

 – Energy audit 
 – Energy consumption 

 reporting 
 –Reduction of carbon 
 emissions 

 Transport  – Alternative modes of 
 transport 

 – Proximity to public transport 
 – Proximity to amenities 
 – Pedestrian and cyclist safety 

 Not assessed 

 Water  –Water monitoring 
 –Water efficient equipment: 
 toilets, urinals 
 (Commercial only), 
 taps, showers, baths 
 (Residential only), appliances 

 – Leak detection & prevention 
 – Use of alternative sources of 

 water 

 – Water consumption 
 – Water recycling 
 – Water consumption 

 reporting 
 – Water strategy for 

 maintaining and 
 upgrading 

 water systems 

 Resources  – Condition survey 
 – Reuse and recycling 

 facilities 
 – Resources inventory 
 – Future adaptation 

 – Sustainable procurement 
 – Optimizing resource use, 

 reuse and recycling 

 B1.2 



 Resilience  – Flood risk assessment 
 – Surface water run-off impact 

 mitigation 
 – Natural hazards risk 

 assessment 
 – Durable and resilient 

 features 
 – Alarm systems 

 – Emergency plans and 
 climate-related physical 
 risks 

 – Climate-related transition 
 risks and opportunities 

 – Social risks and 
 opportunities 

 – Fire risk management 
 – Security risk assessment 

 Land Use and 
 Ecology 

 – Planted area 
 – Ecological features of 

 planted area 

 – Ecology report 
 – Biodiversity 

 management plan 

 Pollution  – Minimizing watercourse 
 pollution 

 – Chemical storage 
 – Local air quality 
 – Global warming potential of 

 refrigerants 
 – Refrigerant leak detection 

 – Reduction of night-time 
 light pollution 

 – Inspection of watercourse 
 pollution prevention 
 features 

 – Refrigerant replacement 
 – Land contamination 

 mitigation 
 (Commercial only) 

 – Contamination from 
 invasive plant species 
 (Residential only) 

 – Response to pollution 
 incidents 
 (Commercial only) 
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 BILAGA 2 
 Presentation av intervjustudiens respondenter 

 Respondent  1  (R1)  heter  Malin  Fröberg  och  arbetar  som  miljö-  och  hållbarhetskonsult 
 på  WSP  Group.  Hennes  ansvarsområden  omfattar  således  miljösamordning  berörande 
 miljöcertifieringar.  Hon  ansvarar  för  sammanställning  inför  certifiering,  följer  upp  att 
 krav  uppfylls,  att  sammanställning  skickas  in,  samt  att  hon  är  i  kontakt  med  beställare 
 från processens början till dess att en byggnad certifieras. 

 Respondent  2  (R2)  heter  Lars  Skoglund  och  arbetar  som  marknadsområdeschef  på 
 Bonnier  Fastigheter  och  sitter  även  som  förvaltare  för  studiens  ena  referensbyggnad 
 Muninhuset,  Kungsängen  15:1  i  Uppsala.  R2  har  under  sina  tio  yrkesverksamma  år 
 arbetat  med  förvaltning  på  fyra  företag  och  har  under  sin  chefsroll  på  Bonnier 
 Fastigheter  utökat  sina  arbetsområden  med  bl.a.  personalansvar  och  ekonomiskt  ansvar 
 kring företagets verksamhet i Uppsala. 

 Respondent  3  (R3)  heter  Patrik  Liversten  och  arbetar  som  teknik-  och  miljöansvarig  på 
 Bonnier  Fastigheter.  Således  är  han  delaktig  i  både  nyproduktion,  hyresgäst- 
 anpassningar  och  förvaltning.  I  nyproduktion  sitter  han  med  som  en  resurs  från 
 förvaltningen  där  det  ofta  krävs  samordning  med  företagets  fastighetsutveckling.  I 
 förvaltningen  har  fastigheten  tagits  över  och  då  kan  han  styra  vad  budget  läggs  på  och 
 liknande, mer internt. 

 Respondent  4  (R4)  heter  Pia  Ljungqvist  och  arbetar  som  Fastighetsförvaltare  på  Bonnier 
 Fastigheter  för  tre  fastigheter  i  Stockholm  däribland  Beskowhuset,  Tobaksmonopolet  4. 
 R4  har  arbetat  som  förvaltare  för  Bonnier  Fastigheter  i  10  år  och  förvaltar  utöver 
 Beskowhuset  även  Bonnierhuset  och  grannfastigheten  Atlas  Garden  i  dagsläget.  Att 
 förvalta  dessa  fastigheter  innefattar  bl.a.  lokaluthyrning,  uppföljning  av  underhålls- 
 planer, kontakt med hyresgäster etc. 

 Respondent  5  (R5)  heter  Sara  Björnberg  och  arbetar  som  hållbarhetschef  på  Bonnier 
 Fastigheter.  Hon  bedriver  företagets  hållbarhetsarbete  ur  ett  strategiskt  perspektiv  och 
 ser  över  verksamhetens  övergripande  mål.  Således  ansvarar  hon  för  att  företaget  har  rätt 
 verktyg  för  att  följa  upp  och  genomföra  hållbarhetsaktiviteter.  Vidare  ansvarar  hon  för 
 samma  uppgifter  när  det  kommer  till  företagets  digitala  utveckling.  Det  arbetet  omfattar 
 både  digitalisering  av  verksamhet  och  fastighet,  såsom  hur  de  med  hjälp  av  AI  (artificial 
 intelligence) skulle kunna se till att en fastighet energioptimeras. 
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 BILAGA 3 
 Intervjufrågor till respondent 1 

 Om respondenten 

 1.  Intervjun kommer utgöra underlag till arbetets slutgiltiga rapport. 
 Är det okej om vi nämner ditt namn och yrkesroll där? 

 2.  Är det okej om vi spelar in intervjun för att kunna lägga fullt fokus på 
 samtalet? 

 Om WSP Group 

 3.  Hur arbetar WSP med miljöcertifiering? 

 -  Vilka ansvarsområden ingår i din yrkesroll? 

 4.  Hur ser samarbetet mellan WSP och Bonnier ut? 

 -  Hur ser er kommunikation ut under/mellan certifieringsperioder? 
 -  Vad får ni för underlag/tillgång av Bonnier och vad får de tillbaka? 

 Förvaltningsprocessen 

 5.  Vad är en förvaltningsplan? Vad bör den innehålla? Hur bör den vara 
 strukturerad? 

 Miljöcertifiering av byggnader 

 BREEAM In-Use, Version 6 

 6.  Vad är nytt med BREEAM In-Use version 6? 

 -  Har du arbetat med det? 
 -  Anser du att versionen medfört en positiv utveckling eller inte? 

 7.  Vad har du för anknytning till förvaltningsdelen av BREEAM In-Use? 

 -  Har du varit med och certifierat en förvaltningsorganisation? 
 -  Hur skiljer det sig från certifiering av byggnad? 

 8.  Har du upplevt svårigheter i certifieringsprocessen av förvaltning? 
 Isåfall, vilka? 

 -  Är någon del i förvaltningen som oftast förbises? 
 -  Kan du se några behov för åtgärder/utvecklingsmöjligheter? 
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 Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift 

 9.  Vad har du för kunskap om Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift? 

 10.  Vet du om några märkvärdiga skillnader mellan BREEAM In-Use och 
 Miljöbyggnad iDrift? 

 Certifieringsprocess 

 11.  Hur går arbetet till under en certifieringsprocess? 
 (t.ex. kontroller, mätningar, tidsplan, ev. åtgärder) 

 -  Arbetar ni utefter samma rutiner i samtliga projekt? 

 12.  Anser du att det finns tydliga arbetsrutiner inom förvaltnings- respektive 
 certifieringsprocessen? 

 13.  Hur fungerar omcertifieringsprocesser? Vilka faktorer fokuserar ni på? 

 -  Vad är viktigast att ta hänsyn till/arbeta med för att upprätthålla betyg? 

 Referensbyggnader 

 Projekt: Muninhuset 

 14.  Vid tidigare certifiering av Muninhuset uppfyllde certifieringen inte 
 Bonnier Fastigheters standarder. Vet du vilka indikatorer betyget föll på? 

 B3.2 



 BILAGA 4 
 Intervjufrågor till respondent 2 

 Om respondenten 

 1.  Intervjun kommer utgöra underlag till arbetets slutgiltiga rapport. 
 Är det okej om vi nämner ditt namn och yrkesroll där? 

 2.  Är det okej om vi spelar in intervjun för att kunna lägga fullt fokus på 
 samtalet? 

 3.  Vad är din yrkesroll? 

 -  Vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter ingår i din yrkesroll? 
 -  Vad har du för arbetserfarenhet? 

 Förvaltningsprocessen 

 4.  Hur ser arbetsrutinerna ut i en förvaltningsprocess på Bonnier? 

 -  Finns det tydliga riktlinjer att följa? 
 -  Utgår ni från samma arbetsrutiner för samtliga projekt? 
 -  Vad kan påverka upplägget? 
 -  Hur anpassar ni er efter specifika projekts behov? 
 -  Vad är mest tidskrävande? 
 -  Vad har störst inverkan på er effektivitet? 

 5.  Vad ser du som de största utmaningarna inom förvaltningsprocessen? 

 6.  Har ni vidtagit eller planerat specifika åtgärder för att effektivisera 
 processen? 

 -  Hur ser ert uppföljningsarbete ut för att utvecklas? 

 7.  I början av en förvaltningsprocess upprättas en förvaltningsplan, vilket 
 även omfattar en underhållsplan. Hur/vem upprättar dessa för ett projekt 
 på Bonnier? 

 -  Hur anpassas innehåll utefter specifika projekt? 
 -  Hur frekvent ses respektive plan över? 
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 Miljöcertifiering av byggnader 

 8.  Hur ser en certifierings-/omcertifieringsprocess ut på Bonnier? 
 Vem gör vad? 

 -  Är det någon del av processen som är mer tidskrävande än andra? 
 -  Vad ser du som de största utmaningarna inom omcertifieringsprocessen? 
 -  Hade man kunnat arbeta förberedande för att förenkla processen? 
 -  Finns det sätt att påskynda omcertifieringsprocessen genom arbetsrutiner? 

 Isåfall hur? 

 9.  Brukar efterarbete uppstå efter en omcertifieringsprocess på grund av 
 resultat? 

 -  Hur arbetar ni med indikatorer som uppnår lägre betyg vid certifiering? 

 10.  Varför har ni valt att certifiera med systemet BREEAM In-Use? 

 -  Kan du se för- och nackdelar med ert val av certifieringssystem? 

 11.  Anpassar ni era arbetsrutiner i förvaltningen till BREEAM In-Use? Isåfall 
 hur? 

 -  Vilka rutiner tror du är viktigast för att upprätthålla höga certifieringsbetyg? 
 -  Har ni någon prioritering kring vilka indikatorer ni arbetar med? Hur ofta följs 

 de upp? 

 12.  Enligt vår vetskap har Bonnier som målsättning att nå betyget  Very Good  . 
 När så är fallet, hur ser fortsatt förvaltningsarbete ut? 

 -  Hur skiljer sig uppföljningsarbetet mellan när ni uppnår målet mot när ni inte 
 gör det? 

 13.  Har du varit involverad i certifiering av en  förvaltningsorganisation? 
 -  Har du isåfall tagit någon lärdom ifrån resultaten eller innehållet i den delen? 
 -  Har delen påverkat ert arbete med förvaltning av något projekt? Har det lett till 

 någon positiv effekt? 
 -  Hur tror du att certifiering av en fastighetsförvaltning skulle kunna bidra till 

 ökad effektivitet vid omcertifiering av en fastighet? 

 14.  Har du några idéer kring hur man skulle kunna samordna förvaltnings- 
 och certifieringsprocesser för att upprätthålla goda certifieringsbetyg? 

 15.  Hur tror du att man med hjälp av miljöcertifieringssystem, kan identifiera 
 utvecklingsområden i förvaltningsprocessen? 

 -  Hur kan det i sin tur bidra till att förenkla omcertifieringsprocesser? 
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 Referensbyggnader 

 16.  Hur ser din inblandning ut i studiens referensbyggnader: Muninhuset, 
 Centralhuset och Beskowhuset? 

 Projekt: Muninhuset 

 17.  Vid tidigare certifiering av Muninhuset kom indikatorerna Energy, Water, 
 Materials och Pollution inte upp i 45% (Very Good). Har ni gjort något för 
 att förbättra dessa betyg? 

 -  Isåfall, vad har ni åtgärdat? 
 -  Hade åtgärder för samma problem kunnat se annorlunda ut för ett annat 

 projekt? Isåfall hur? 
 -  Bedrivs arbete med indikatorerna kontinuerligt från en certifiering till en 

 annan? Isåfall hur? 

 18.  Vilka faktorer fokuserar ni på vid omcertifiering av Muninhuset? 

 Projekt: Centralhuset 

 19.  Vid tidigare certifiering av Centralhuset uppnåddes betyget Very Good med 
 marginal. Är detta något som gör er inspirerade att skrapa ihop de sista 
 1,9% för att uppnå Excellent? 

 -  Hur aktivt arbetar ni med de? 
 -  Hur fördelas ert fokus när det kommer till fastighetsutveckling av en sådan 

 byggnad jämfört med en som uppnår lägre betyg? 
 -  Använder ni detta i marknadsföring för att visa att era fastigheter håller ett visst 

 mått som är bättre än andras? 

 20.  Vilka faktorer fokuserar ni på vid omcertifiering av Centralhuset? 

 21.  Finns det skillnader mellan förvaltningsprocessen för Munin- och 
 centralhuset? 

 Lagar och föreskrifter 

 22.  Förhåller ni er direkt till de föreskrifter som BBR omfattar? 

 -  Hur säkerställer ni att ni lever upp till kraven? 

 23.  Finns det någon viktig information om PBL eller BBR som du anser kan 
 vara relevant att se över när det kommer till förvaltning och 
 certifieringsprocessens effektivitet? 
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 BILAGA 5 
 Intervjufrågor till respondent 3 

 Om respondenten 

 1.  Intervjun kommer utgöra underlag till arbetets slutgiltiga rapport. 
 Är det okej om vi nämner ditt namn och yrkesroll där? 

 2.  Är det okej om vi spelar in intervjun för att kunna lägga fullt fokus på 
 samtalet? 

 3.  Vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter ingår i din yrkesroll? 

 -  Vad har du för tidigare arbetserfarenhet? 

 Förvaltningsprocessen 

 4.  Hur ser dina arbetsrutiner ut i en förvaltningsprocess? 

 -  Finns det tydliga riktlinjer att följa? 
 -  Hur anpassar ni er efter specifika projekts behov? 
 -  Vad är mest tidskrävande? Vad har störst inverkan på er effektivitet? 

 5.  Vad ser du som de största utmaningarna inom förvaltningsprocessen? 

 -  Har ni vidtagit eller planerat specifika åtgärder för att effektivisera processen? 

 6.  I början av en förvaltningsprocess upprättas en förvaltningsplan, vilket 
 även omfattar en underhållsplan. Hur anpassas innehållet i dessa utefter 
 specifika projekt samt de certifieringar som utförts? 

 -  Hur frekvent ses respektive plan över? 
 -  Hur skulle underhållsplaner kunna utvecklas för att utgöra bättre underlag? 

 7.  I de underhållsplaner vi har fått kolla på presenteras enbart vissa typer av 
 åtgärder fram till år 2026. Ingår inte myndighetsbesiktningar eller annat 
 underhåll som är planerat längre fram i era underhållsplaner? 

 -  Om inte, hur planeras andra typer av åtgärder? 

 8.  Hur ofta energikartlägger ni? 

 -  Brukar anmärkningsvärda skillnader uppstå från en kartläggning till en annan? 

 9.  Hur arbetar ni med elbesparingar? Finns det någon förbättringspotential? 

 10.  Vilka parametrar är viktiga att väga in vid större underhållsarbeten? 

 -  Hur kan storleken av en fastighet eller projekt påverka planering, rutiner etc.? 
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 11.  Anpassar ni era arbetsrutiner i förvaltningen till BREEAM In-Use? Isåfall 
 hur? 

 -  Vilka rutiner tror du är viktigast för att upprätthålla höga certifieringsbetyg? 
 -  Har ni någon prioritering kring vilka indikatorer ni arbetar med? 

 Hur ofta följs de upp? 

 Miljöcertifiering av byggnader 

 12.  Vad ser du som de största utmaningarna inom omcertifieringsprocessen? 

 -  Finns det sätt att effektivisera omcertifieringsprocessen genom arbetsrutiner? 

 13.  Brukar efterarbete uppstå efter en omcertifiering på grund av resultat? 

 -  Hur arbetar ni med indikatorer som uppnår lägre betyg vid certifiering? 

 14.  Kan du se för- och nackdelar med ert val att arbeta med systemet 
 BREEAM In-Use? 

 -  Vad är anledningen till att ni har gjort en förstudie för Miljöbyggnad iDrift, och 
 har en byggnad som är certifierad med Miljöbyggnad? 

 15.  Ser du behov att utveckla teknik för att förenkla certifieringsprocessen? 

 16.  Har du varit involverad i certifiering av en  förvaltningsorganisation? 

 -  Har delen påverkat ert arbete med förvaltning av något projekt? 
 -  Vad ser du för för- och nackdelar med att certifiera en förvaltningsorganisation? 
 -  Hur tror du att framtiden ser ut för certifiering av förvaltningsorganisationer? 
 -  Hur tror du att sådan certifiering skulle kunna påverka effektiviteten vid en 

 omcertifieringsprocess av byggnadsprestanda? 

 17.  Tror du att man kan identifiera utvecklingsområden i förvaltnings- 
 processen, med hjälp av miljöcertifieringssystem? Isåfall hur? 

 18.  På vilket sätt skulle effektivisering av förvaltningsprocessen kunna 
 främja/förenkla omcertifieringsprocessen? 

 -  Har du någon idé för ingående aktiviteter i dessa processer som skulle kunna 
 sammanföras för att upprätthålla goda certifieringsbetyg? 

 Referensbyggnader 

 19.  Hur ser din anknytning till studiens referensbyggnader ut: Muninhuset, 
 Centralhuset och Beskowhuset? 
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 20.  Utgår du från samma arbetsrutiner för samtliga projekt?  Vilka faktorer 
 fokuserar ni på vid omcertifiering av de olika referens- objekten? 

 21.  Finns det skillnader i utformningen av förvaltningsprocessen för de olika 
 referensbyggnaderna? 

 Projekt: Muninhuset 

 22.  Har du stött på några svårigheter i ditt arbete kring Muninhuset? 

 -  Hade åtgärder för samma problem kunnat se annorlunda ut för andra projekt? 
 -  Bedrivs arbete med indikatorerna kontinuerligt från en certifiering till en 

 annan? Isåfall hur? 

 Projekt: Beskowhuset 

 23.  Har det kulturhistoriska värdet för byggnaden gjort att ni tänkt om kring 
 valet av certifieringssystem? 

 -  Har det påverkat hur ni arbetar med åtgärder? 

 Projekt: Centralhuset 

 24.  Vid tidigare certifiering av Centralhuset uppnåddes betyget  Very Good  med 
 marginal. Är detta något som gör er inspirerade att skrapa ihop de sista 
 1,9% för att uppnå Excellent? 

 -  Hur fördelas ert fokus när det kommer till fastighetsutveckling av en sådan 
 byggnad jämfört med en som uppnår lägre betyg? 

 -  Använder ni detta i marknadsföring för att visa att era fastigheter håller ett visst 
 mått som är bättre än andras? 

 25.  Vad har ni för inplanerade åtgärder innan omcertifiering? 

 Lagar och föreskrifter 

 26.  Förhåller ni er direkt till de föreskrifter som BBR omfattar? 

 -  Hur säkerställer ni att ni lever upp till kraven? 
 -  Förhåller du dig till några särskilda föreskrifter pga din arbetsroll? 

 27.  Finns det någon viktig information om PBL eller BBR som du anser kan 
 vara relevant att se över när det kommer till förvaltning och 
 certifieringsprocessens effektivitet? 
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 BILAGA 6 
 Intervjufrågor till respondent 4 

 Om respondenten 

 1.  Intervjun kommer utgöra underlag till arbetets slutgiltiga rapport. 
 Är det okej om vi nämner ditt namn och yrkesroll där? 

 2.  Är det okej om vi spelar in intervjun för att kunna lägga fullt fokus på 
 samtalet? 

 3.  Vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter ingår i din yrkesroll? 

 -  Vad har du för tidigare arbetserfarenhet? 

 Förvaltningsprocessen 

 4.  Hur ser dina arbetsrutiner ut i en förvaltningsprocess? 

 -  Finns det tydliga riktlinjer att följa? 
 -  Hur anpassar ni er efter specifika projekts behov? 
 -  Vad är mest tidskrävande? Vad har störst inverkan på er effektivitet? 

 5.  Vad ser du som de största utmaningarna inom förvaltningsprocessen? 

 -  Har ni vidtagit eller planerat specifika åtgärder för att effektivisera processen? 

 6.  Anpassar ni era arbetsrutiner i förvaltningen till Miljöbyggnad iDrift? 
 Isåfall hur? 

 -  Vilka rutiner tror du är viktigast för att upprätthålla höga certifieringsbetyg? 
 -  Vet du om rutinerna skiljer sig åt beroende på vilket certifieringssystem man 

 använder? Isåfall hur? 
 -  Har ni någon prioritering kring vilka indikatorer ni arbetar med? Hur ofta följs 

 de upp? 

 - 
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 Miljöcertifiering av byggnader 

 7.  Vad ser du som de största utmaningarna inom omcertifieringsprocessen? 

 -  Finns det sätt att effektivisera omcertifieringsprocessen genom arbetsrutiner? 
 Isåfall hur? 

 8.  Brukar efterarbete uppstå efter en omcertifieringsprocess på grund av 
 resultat? 

 -  Hur arbetar ni med indikatorer som uppnår lägre betyg vid certifiering? 
 -  Tar ni hänsyn till LCC-analys, påverkas prioritering av åtgärder vid ej godkänt 

 betyg av miljöcertifiering? 

 9.  På vilka sätt kan certifiering av Miljöbyggnad iDrift förhållas till 
 certifiering av en förvaltningsorganisation? 

 10.  Har du varit involverad i certifiering av en  förvaltningsorganisation? 

 -  Har delen påverkat ert arbete med förvaltning av något projekt? 
 -  Vad ser du för för- och nackdelar med att certifiera en förvaltningsorganisation? 
 -  Hur tror du att framtiden ser ut för certifiering av förvaltningsorganisationer? 
 -  Hur tror du att sådan certifiering skulle kunna påverka effektiviteten vid en 

 omcertifieringsprocess av byggnadsprestanda? 

 11.  Tror du att man kan identifiera utvecklingsområden i förvaltnings- 
 processen, med hjälp av miljöcertifieringssystem? Isåfall hur? 

 12.  På vilket sätt skulle effektivisering av förvaltningsprocessen kunna 
 främja/förenkla omcertifieringsprocessen? 

 -  Har du någon idé för ingående aktiviteter i dessa processer som skulle kunna 
 sammanföras för att upprätthålla goda certifieringsbetyg? 

 13.  Har du några idéer kring hur man skulle kunna samordna förvaltnings- 
 och certifieringsprocesser för att upprätthålla goda certifieringsbetyg? 
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 Referensbyggnader 

 Projekt: Beskowhuset 

 14.  Hur många kvadratmeter omfattar Beskowhuset? 

 -  Kommer byggnaden fortsatt brukas som kontorslokaler? 

 15.  Vi har fått veta att förstudien för att miljöcertifiera Beskowhuset enligt 
 Miljöbyggnad iDrift, visade att certifiering ej kunde godkännas. Var det 
 inte möjligt att åtgärda de problem som förhindrade certifiering? 

 -  Hur gick du som fastighetsförvaltare vidare efter en sådan förstudie? 
 -  Är det några faktorer/indikatorer ni fokuserar på extra mycket? 
 -  Planerar ni fortsatt att certifiera enligt miljöbyggnad iDrift? 

 16.  Vi har fått ta del av underhållsplaner för både Munin- och Centralhuset, 
 men inte för Beskowhuset. Finns det en underhållsplan för Beskowhuset? 

 -  Är den isåfall anpassad utefter resultatet från förstudien? 
 -  Skiljer sig underhållsplaner utefter vilken certifiering huset har? 

 17.  Enligt en artikel på hemsidan fastighetsvärlden står det att byggnaden har 
 ett kulturhistoriskt värde. Hur påverkar de förvaltningsprocessen av 
 byggnaden? 

 18.  Kan ni även fast underlaget på många indikatorer är bristfälligt, förutse om 
 indikatorerna är godkända och bara saknar underlag? 

 19.  Kan du se för- och nackdelar med ert val att arbeta med systemet 
 Miljöbyggnad iDrift? 

 -  Vad är anledningen till att ni har gjort en förstudie för Miljöbyggnad iDrift, och 
 har en byggnad som är certifierad med Miljöbyggnad? 

 Lagar och föreskrifter 

 20.  Förhåller ni er direkt till de föreskrifter som BBR omfattar? 

 -  Hur säkerställer ni att ni lever upp till kraven? 
 -  Förhåller du dig till några särskilda föreskrifter pga din arbetsroll? 

 21.  Finns det någon viktig information om PBL eller BBR som du anser kan 
 vara relevant att se över när det kommer till förvaltning och 
 certifieringsprocessens effektivitet? 

 22.  Om Beskow inte uppnår Brons (=BBR-krav), får byggnaden ens brukas? 
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 BILAGA 7 
 Intervjufrågor till  respondent 5 

 Om respondenten 

 1.  Intervjun kommer utgöra underlag till arbetets slutgiltiga rapport. 
 Är det okej om vi nämner ditt namn och yrkesroll där? 

 2.  Är det okej om vi spelar in intervjun för att kunna lägga fullt fokus på 
 samtalet? 

 3.  Vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter ingår i din yrkesroll? 

 -  Vad har du för tidigare arbetserfarenhet? 

 Förvaltningsprocess 

 4.  Hur ser din inblandning ut i företagets olika projekt? Vad är din 
 anknytning till förvaltningsprocessen för respektive projekt? 

 -  Vilka andra roller är inblandade i dessa processer? 

 5.  Vad ser du som de största utmaningarna i förvaltningsprocesser generellt? 

 -  Har ni vidtagit eller planerat specifika åtgärder för effektivisering av dem? 

 6.  I början av en förvaltningsprocess upprättas en förvaltningsplan, vilket 
 även omfattar en underhållsplan. Hur anpassas innehållet i dessa utefter 
 specifika projekt samt de certifieringar som utförts? 

 -  Hur skulle underhållsplaner kunna utvecklas för att utgöra bättre underlag? 

 7.  Hur skulle förvaltare kunna förhålla sig till certifieringskrav i deras dagliga 
 arbete? 

 Miljöcertifiering av byggnader 

 8.  Hur lång tid tar en certifieringsprocess? 

 9.  Vad är det största värdet i att miljöcertifiera era byggnader? 

 10.  Kan du se för- och nackdelar med ert val att arbeta med systemet 
 BREEAM In-Use? 

 -  Vad är anledningen till att ni har gjort en förstudie för Miljöbyggnad iDrift, och 
 har en byggnad som är certifierad med Miljöbyggnad? 
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 11.  Har ni stött på några problem till följd av att BREEAM In-Use inte är 
 svenskanpassat? 

 -  Finns det några andra brister eller oklarheter i certifieringssystemen? 

 12.  Har du varit involverad i certifiering av en  förvaltningsorganisation? 

 -  Har delen påverkat ert arbete med förvaltning av något projekt? 
 -  Vad ser du för för- och nackdelar med att certifiera en förvaltningsorganisation? 
 -  Hur tror du att framtiden ser ut för certifiering av förvaltningsorganisationer? 
 -  Hur tror du att sådan certifiering skulle kunna påverka effektiviteten vid en 

 omcertifieringsprocess av byggnadsprestanda? 

 13.  Tror du att man kan identifiera utvecklingsområden i förvaltnings- 
 processen, med hjälp av miljöcertifieringssystem? Isåfall hur? 

 14.  På vilket sätt skulle effektivisering av förvaltningsprocessen kunna främja/ 
 förenkla omcertifieringsprocessen? 

 -  Har du någon idé för ingående aktiviteter i dessa processer som skulle kunna 
 sammanföras för att upprätthålla goda certifieringsbetyg? 

 15.  Hur mycket spelar en LCC-analys in i om en indikator som t.ex.  Energy  är 
 värd att åtgärda om vinningen rent ekonomisk inte är bra nog? 

 -  Finns det några undantag där ni väljer att prioritera indikatorer framför dess 
 ekonomiska hållbarhet? 

 16.  Har du några idéer kring hur man skulle kunna samordna förvaltnings- 
 och certifieringsprocesser för att upprätthålla goda certifieringsbetyg? 

 Referensbyggnader 

 17.  Gör ni någon förstudie eller likvärdigt innan köp av fastigheter för att se 
 om certifiering- och förvaltningsprocesser går att implementera ordentligt? 

 Lagar och krav 
 18.  Förhåller ni er direkt till de föreskrifter som BBR omfattar? 

 -  Hur säkerställer ni att ni lever upp till kraven? 
 -  Förhåller du dig till några särskilda föreskrifter pga din arbetsroll? 

 19.  Finns det någon viktig information om PBL eller BBR som du anser kan 
 vara relevant att se över när det kommer till förvaltning och certifierings- 
 processens effektivitet? 
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