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SUMMARY 

This Master Thesis gives both an introduction to and a more profound understanding 
of the American green building certification system LEED, Leadership in Energy and 
Environmental Design. LEED has been used in the US for several years now but is 
still quite new to the Swedish market. Some problems have emerged when using an 
American rating system in Swedish projects. Through comparisons between Sweden 
and the US this thesis will provide some insight to Swedish LEED users as to why 
LEED is designed the way it is. A case study of one of Sweden’s first LEED projects, 
Borgarfjord 3 in Stockholm, is included. Some questions within the category Energy 
and Atmosphere have been analyzed deeper and a comparison of Swedish and Ameri-
can national standards for energy efficiency has been made. One chapter is dedicated 
to explaining why the Swedish district heating system poses a problem when using 
LEED.  

News for the fall of 2010 is stated and the future of LEED is discussed from an inter-
national point of view. Interviews have been conducted with people who work with 
the LEED system on different levels. This Master Thesis is addressed to people who 
have never been in contact with LEED before as well as those who are already work-
ing with LEED. It is also intended for those who are curious to learn more about the 
differences between Sweden and the US in our ways of consuming resources and how 
our thoughts about what is environmentally friendly differ.  
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FÖRORD  

Detta examensarbete har genomförts vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm 
under sommaren och hösten 2010 som en avslutningskurs för civilingenjörsprogram-
met Samhällsbyggnad med inriktning Huskonstruktion. Huskonstruktion är en inrikt-
ning under institutionen Byggvetenskap, men på grund av innehållet i examensarbetet 
har det lämpat sig bättre att utföra det under institutionen för Mark- och vattenteknik. 
Arbetet har till största delen utförts hos WSP på Arenavägen i Stockholm. Arconas 
byggprojekt Borgarfjord 3 har utgjort fallstudien i examensarbetet.  

Vi vill rikta ett stort tack till WSP, och då särskilt Göran Werner, för att de givit oss 
möjligheten att skriva vårt examensarbete hos dem. Vi vill även tack Arcona som låtit 
oss ta del av och få full insikt i projektet Borgarfjord 3. Tack till våra handledare Pia 
Öhrling på Piacon, tidigare konsult på WSP, och Berit Brokking-Balfors vid institutio-
nen för Mark- och vattenteknik på KTH, som båda bidragit med värdefulla synpunk-
ter under arbetets gång. Dessutom vill vi tacka de personer som ställt upp i våra inter-
vjuer och svarat på frågor under arbetets gång: Lisa Håkansson (WSP), Per Widén 
(Ericsson), Larissa Kaplan (Skanska), Bengt Wånggren (SGBC), Therese Malm (WSP), 
Hans Wetterlund (WSP), Tomas Kyhlström (Skanska) och Agneta Persson (WSP). 
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ABSTRACT 

This thesis provides a good introduction to the American environmental certification 
system LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, and trough compar-
isons between Sweden and the United States an explanation to the systems design is 
given. The work is closely linked to a LEED Core & Shell project in Stockholm, Swe-
den, where the goal is to reach the second highest rating in LEED - Gold. 

This thesis gives a broad description of the LEED system and a more profound study 
of the energy sector, Energy and Atmosphere. Here, for example, an analysis has been 
made of how the energy consumption of an imaginary building designed according to 
the requirements of the BBR (Swedish building code) performs in comparison to the 
Baseline building in LEED.  

The existing model of Borgarfjord 3, which served as a case study in this work, has al-
so been modified to investigate the energy savings that could have been achieved by 
adding extra insulation to the building.  A description of the problems, regarding how 
the Swedish district heating system (DES) is treated in LEED, is given as well as the 
suggested modifications. This is an issue that will be pursued during the process of 
shaping a new, international, version of LEED due to be launched 2012.  

Key words: LEED 2009; Borgarfjord 3; Building sustainability; Green building; 
Fjärrvärme; Environmental certification system 

1. INLEDNING  

Människan spenderar en stor del av sin tid i byggda miljöer av olika slag, 
allt från bostaden och arbetsplatsen till sim- och sporthallar, konsertloka-
ler, bibliotek, shoppinggallerior, vägar, tunnlar och broar med mera. Allt 
detta, som i dag är en självklarhet för människor i Sverige, tillhandahålls 
av bygg- och fastighetssektorn. Denna sektor är mycket stor och den står 
för 40 % av energi- och materialanvändningen i Sverige, vilket leder till 
att den har en betydande påverkan på miljön (Carlson et al, 2008).  

Under de senaste decennierna har medvetenheten om vår påverkan på 
miljön ökat och ett flertal miljöklassningssystem för byggnader har ut-
vecklats. Systemen har olika utformning och fokuserar till viss del på oli-
ka områden men syftar alla till att minska bygg- och fastighetssektorns 
negativa påverkan på miljön. Vissa system, till exempel GreenBuilding, 
tittar bara på energiförbrukningen som skall vara 25 % lägre än den na-
tionella standarden. Andra, som det amerikanska LEED, väger in hur 
goda de kommunala transportalternativen är, om materialen som an-
vänds vid byggandet är producerade lokalt och av återvunnet material 
och hur kvalitén på inomhusmiljön är för brukarna av byggnaden. I takt 
med att intresset bland allmänheten ökar ser investerare en potential att 
öka värdet på sina fastigheter genom att utföra en miljöklassning i något 
eller några av systemen. Hyresgäster i sin tur kan se klassningarna som 
ett kvitto på att de sitter i hälsosamma lokaler med låga driftskostnader 
och kan dra nytta av det i sin marknadsföring vilket gör dem till mer at-
traktiva arbetsgivare. 

Exempel på svenska miljömärkningssystem är Miljöklassad byggnad och 
Svanen. De utländska system som främst används i Sverige är BREEAM, 
GreenBuilding och LEED. I detta arbete kommer LEED, Leadership in 
Energy and Environmental Design, att studeras närmare. LEED är ett 
stort internationellt etablerat och erkänt miljöklassningssystem och det 
används i det projekt, Borgarfjord 3, som utgör fallstudien i detta arbete. 
Projektet valdes för att det tidsmässigt sammanföll med examensarbetet 
samt att vi genom WSP fick tillfälle att delta i certifieringsprocessen. 
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LEED är högaktuellt i Sverige då stora svenska byggföretag och fastig-
hetsägare som Skanska, Citycon och Vasakronan valt att använda sig av 
det. Även stora hyresgäster, som till exempel Ericsson som hyr Borgar-
fjord 3, har en LEED-klassning med nivån Gold som ett önskemål i sin 
kravspecifikation till fastighetsägaren.  

Fördelarna med ett miljöklassningssystem såsom LEED är många. Vins-
ter görs bland annat i minskad användning av materiella resurser, mins-
kad nyexploatering av mark, minskad förbrukning av energi, el och vat-
ten samt en bättre inomhusmiljö för de som brukar byggnaden. Dessa 
vinster är både ekonomiska och resursmässiga. En LEED-certifiering 
kan dessutom ge en byggnad förbättrad status både vid ägandet och vid 
en eventuell försäljning. LEED är internationellt känt och investerare 
över hela världen känner till systemets positiva egenskaperna. 

I Sverige är i dagsläget (oktober 2010) tre byggnader LEED-certifierade, 
Liljeholmstorget galleria och två byggnader som ägs av Nordea, samtliga 
ligger i Stockholm. Liljeholmstorget galleria har dessutom, som första 
byggnad i Europa, uppnått den högsta nivån i LEED – LEED Platinum 
enligt Core & Shell version 2.0.  

Idag finns det ett fåtal länder utanför USA som har en egen version av 
LEED – Kanada, Italien och Indien. Övriga länder använder den ameri-
kanska versionen. En ny internationell version beräknas komma 2012.  

1.1. Problemformulering 

När ett amerikanskt miljöklassningssytem, som LEED, används i Sverige 
kan svårigheter uppstå. Exempel på sådana är att LEED hänvisar till 
amerikanska standarder, såsom ASHRAE Standard (American Society of 
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), och att standar-
der som gäller i det aktuella landet inte godtas. Ett annat problem är att 
man i USA värderar vissa aspekter annorlunda jämfört med andra länder 
beroende på att förutsättningarna är olika. Exempel på skillnader mellan 
USA och Sverige ges nedan under kapitlen som behandlar de olika äm-
nesområdena i LEED. 

Den svenska typen av fjärrvärme har inte premierats som uppvärmnings-
form i LEED. Detta skulle, om ingen bra lösning hittas, vara ett mycket 
stort problem då mer än hälften av alla lokaler och bostäder i landet är 
anslutna till fjärrvärme, vilket i Sverige anses vara en miljömässigt bra 
lösning.  

 Vilka är problemen med den svenska typen av fjärrvärme i LEED? 

Projektspecifika frågor som ställts i detta examensarbete är frågor kring 
projektet Borgarfjord 3, som utgjort en fallstudie. 

 Vilken poäng har Borgarfjord möjlighet att uppnå? 

 Behöver Borgarfjord göra några förändringar för att anpassa sig till 
LEED? 

Poängen som rör energiprestanda i en LEED-klassning är många. Detta 
gör att energin är extra viktig och att en låg energianvändning är viktig i 
ett LEED-projekt.  

 Är våra regler och lagar i Sverige så bra att vi redan genom att följa 
BBR har en god energiprestanda på våra hus?  

 Vilka är de största skillnaderna mellan hur vi i Sverige och USA an-
vänder och producerar energi? 

 Vilken syn har LEED på grön el? Delar vi den synen i Sverige? 
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När energibesparingen i den projekterade byggnaden beräknas i LEED, 
är det kostnadsbesparingen som avgör hur många poäng byggnaden får. 
Detta betyder att en byggnad som har en viss procentuell besparing 
gentemot Baseline building kan få en lägre besparing när man räknar om 
det till kronor och ören beroende på kostnaden för den köpta energin. I 
Sverige fokuserar vi på den faktiska energiförbrukningen och nöjer oss 
med att mäta den i kilowattimmar.  

 Vilka problem uppstår med de olika sätten att räkna?  

1.2. Syfte 

Efterfrågan på miljöklassning av byggnader har ökat starkt den senaste 
tiden. Allt fler byggföretag och fastighetsägare vill miljöklassa sina bygg-
nader.  

Det övergripande syftet med den här studien är att studera hur LEED 
tillämpas på svenska förhållanden och att göra en jämförelse av hur re-
surser, som till exempel vatten, avfall och bränslen, nyttjas i USA och 
Sverige. Målet är att skapa en bra introduktion till LEED för dem som 
arbetar eller kommer att arbeta med systemet. Vidare syftar arbetet till att 
identifiera punkter i LEED där svårigheter uppstår för oss i Sverige, till 
följd av tolkningar av standarder som vi inte är vana att jobba med och 
skillnader i utformning av system.  

Syftet med fallstudien är att undersöka hur LEED används i ett projekt i 
Sverige idag samt vilka eventuella förändringar som behöver göras i ett 
projekt för att kunna nå ett bra betyg i LEED jämfört med om samma 
projekt inte skulle miljöklassas. 

1.3. Avgränsningar 

I detta examensarbete studeras LEED for Core & Shell. Jämförelser har 
gjorts mellan Sverige och USA för att förstå bakgrunden till varför 
LEED är utformat som det är. LEED omfattar flera kategorier som 
samtliga beskrivs i detta arbete och en fördjupning har gjorts i kategorin 
om Energy and Atmosphere (EA). Frågor kring fjärrvärme, el, energian-
vändning och skillnader i standarder har studerats här.  

Fallstudien har begränsats till projektet Borgarfjord 3. Projektets miljöle-
dare har bedömt vilka LEED-poäng som är möjliga att uppnå i projektet 
och dessa har på så sätt begränsat fallstudien (4).  

För att undvika otydligheter och missförstånd behöver vissa förtydligan-
den göras.  

 I de fall där inget annat anges i detta examensarbete har LEED 2009 
for Core & Shell använts.  

 I de fall där ”Borgarfjord” eller ”projektet” nämns, avses fastigheten 
Borgarfjord 3 i Kista.  

 När ordet ”Credits” används avses underkategorierna som finns un-
der varje huvudkapitel i LEED Reference guide. Varje Credit är värd 
ett visst antal poäng som kan uppnås. Vid formuleringen av vilken 
Credit man syftar på är det gängse sättet att skriva förkortat, till ex-
empel, WEc1. WE står för huvudkategorin Water Efficiency och c1 
står för Credit nummer 1. På samma sätt kan p1 användas istället. Då 
syftas till ”Prerequisite” 1. En Prerequisite är, till skillnad från en Cre-
dit, ett skall-krav och är obligatorisk. 
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 Medvetet har vissa ord inte översatts från engelska. Detta för att det 
ska bli lättare att kunna knyta an till verkliga projekt och arbeten inom 
LEED och för att inga missuppfattningar skall uppstå om vad som 
menas. Läsaren uppmanas att konsultera ordlistan för att få en full-
ständig översättning och förklaring av de ord som inte översatts i den 
löpande texten. 

2. BAKGRUNDEN TILL LEED 

2.1. World Green Building Council (WorldGBC) 

World Green Building Council bildades formellt 2002 efter att sedan 
1998 ha samlat representanter för nationella Green Building Councils. 
Dess huvudsakliga roll är att ge initiativ inom grönt byggande en interna-
tionell röst samt att underlätta omvandlingen av den byggda miljön till 
att bli globalt hållbar. Tjugo länder är idag fullvärdiga medlemmar i 
WorldGBC och ytterligare cirka 30 länder jobbar för att bli det 
(WorldGBC, 2010). Nationella GBC:s är medlemsbaserade icke-
vinstdrivande organisationer som ska representera hela branschen. De är 
ofta med och influerar politiska beslut, bedriver utbildning samt utveck-
lar och implementerar miljöklassningssystem.  

2.1.1. USGBC 

U.S. Green Building Council (USGBC) är USA:s nationella GBC som 
bildades redan 1993 (Billetdeaux et al, 2009) som den första GBC. 
USGBC är en fullvärdig medlem i WorldGBC och USA var en av de åtta 
nationerna som grundade WorldGBC. USGBC har mer än 20 000 med-
lemsföretag och organisationer. För att uppnå målen om hållbart byg-
gande har USGBC utvecklat miljöcertifieringssystemet LEED.  140 000 
medlemmar är utbildade enligt LEED Professional Credentials 
(USGBC, 2010a) (2.2.2). 

GBCI 

Green Building Certification Institute (GBCI) är en oberoende tredje-
partscertifieringsorganisation. GBCI stöds av USGBC för att ta hand om 
administrationen kring registreringen och certifieringen av projekt som 
skall LEED-certifieras. Organisationen etablerades 2008. GBCI ser till 
att utvecklingen finner de senaste teknikerna och att LEED drivs i rätt 
riktning samt att alla som jobbar med LEED kontinuerligt utbildas och 
hålls ajour (GBCI, 2010a). 

2.1.2. SGBC 

Sweden Green Building Council (SGBC) bildades så sent som sommaren 
2009. Under 2011 förväntas de bli fullvärdiga medlemmar i WorldGBC. 
Precis som övriga nationella GBC:s är SGBC en ideell organisation som 
ägs av medlemmarna och har, i oktober 2010, 90 medlemmar (SGBC, 
2010a). SGBC har valt att stödja fyra certifieringssystem för miljövänligt 
byggande. Dessa är, förutom amerikanska LEED – brittiska BREEAM, 
GreenBuilding som utvecklats i EU samt det svenska Miljöklassad Bygg-
nad (SGBC, 2010b). 

2.2. Vad är LEED? 

LEED är en förkortning av Leadership in Energy and Environmental 
Design. Den första pilotversionen av LEED, version 1.0, kom ut i USA 
år 1998. Många modifieringar och revideringar har gjorts sedan dess och 
för projekt som registreras idag används version 3, LEED 2009. LEED 
finns i olika varianter för olika tillämpningsområden (Figur 1) (Billet-
deaux et al, 2009).  
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Bild: USGBC 2010b 

Figur 1: Klassningsområden i LEED i olika byggskeden 

LEED miljöklassningssystem kan användas på både befintliga och nya 
byggnader och på både kommersiella och icke kommersiella fastigheter. I 
Sverige har hittills mest kommersiella fastigheter registrerats för certifie-
ring.  

Fördelningen av poängen som kan uppnås i LEED är baserat på poten-
tiell påverkan på både människor och miljö. Olika sätt att kvantifiera på-
verkan används, till exempel livscykelanalyser (LCA), energisimuleringar 
och transportanalyser. I den aktuella versionen av LEED vägs poängen 
med utgångspunkt av hur U.S. Environmental Protection Agency (US 
EPA) och National Institute of Standards and Technology (NIST) be-
dömer påverkan av olika faktorer.  

Alla LEED-poäng är heltal. Poängen är lika stor oavsett var ett projekt 
ligger. Detta innebär till exempel att projekt som ligger i städer har stora 
möjligheter att erhålla poäng för kollektivtrafik där motsvarande projekt i 
ett glesbygdsområde inte har några möjligheter alls. I ett glesbygdsområ-
de kan dock möjligheten till poäng för gröna ytor vara större än i en stad, 
men inte nödvändigtvis. De olika områden som LEED behandlar och 
där poängen kan erhållas är (10.1): 

 Sustainable Sites (SS) – Hållbart platsval, 28 poäng 

 Water Efficiency (WE) – Hushållning med vatten, 10 poäng 

 Energy and Atmosphere (EA) – Energi och atmosfär, 37 poäng 

 Materials and Resources (MR) – Material och naturresurser, 13 poäng 

 Indoor Environmental Quality (IEQ) – Inomhusmiljö, 12 poäng 

 Till detta kommer de 10 extra poäng som kan erhållas i kategorierna: 

 Innovation in Design (ID) – Innovativa lösningar, 6 poäng 

 Regional Priority (RP) – Regionala prioriteringar, 4 poäng 

100 baspoäng kan som mest uppnås samt 6 extra poäng baserade på 
Innovation in Design och 4 extra poäng baserade på Regional Priority. 
Den sista kategorin har fram till nu endast varit applicerbar för projekt 
som ligger i USA. Sedan den 19:e oktober 2010 finns även möjligheten 
för projekt i resten av världen att få dessa poäng, även om de inte är lika 
regionala som i USA (5.2.7). De olika nivåerna för certifiering enligt 
LEED är Certified, Silver, Gold och Platinum (Tabell 1).  
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Tabell 1: Poängnivåer för LEED-certifiering 

Nivå Poäng 

Certified 40-49 

Silver 50-59 

Gold 60-79 

Platinum ≥80 

 

 
Källa: GBCI 2010b 

Figur 2: Flödesschema för certifieringsprocessen för Core & Shell 

2.2.1. Certifieringsprocessen 

Det första steget i certifieringsprocessen är att identifiera om en certifie-
ring enligt LEED passar det aktuella byggprojektet samt att ta reda på 
vilken av ovan nämnda varianter av LEED som skall användas.  

Nästa steg är att registrera projektet hos GBCI via LEED Online. Efter 
registrering och betalning av registreringsavgiften fås tillgång till de 
hjälpmedel som är nödvändiga för en certifiering. Projektet blir tillgäng-
ligt på LEED Online och miljöledaren kan börja strukturera arbetet. Alla 
Credits tilldelas lämpliga aktörer, formulär på LEED Online fylls i och 
all dokumentation samlas. Dokumentationen uppdateras kontinuerligt 
och samtliga projektdeltagare kan följa utvecklingen. Denna process på-
går under projekteringen och byggskedet, men kan med fördel inledas 
tidigare. 

Bestäm om LEED lämpar sig. Välj typ 
av LEED, här Core & Shell. Registrera 
projekt hos GBCI. 

Implementera LEED i hela byggpro-
cessen och förbered ansökan i LEED 
Online. 

Precertification – förhandsbesked. 
Valbart, kan göras i tidigt skede. Ger 
fingervisning om slutligt resultat och 
kan verka som säljargument. 

Split Review – delad granskning av 
projekterings- och byggskede-
ansökan. 

Combined Review – kombinerad 
granskning av projekterings- och 
byggskede-ansökan. 

Resultatet kan godtas som slutgiltigt. Resultatet kan kompletteras. 

Slutlig granskning av all dokument 
görs. Resultatet kan godtas eller 
överklagas. 
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En granskning kan göras i projekteringsskedet och en i projektets slut-
skede (split review), eller så kan en granskning göras samtidigt för både 
system- och byggskede vid projektets slut (combined review). Till sist ef-
ter att en slutgranskning gjorts fastställer man hur många poäng ett pro-
jekt tjänat och vilken certifieringsnivå projektet uppnått. Om man väljer 
att godta det slutliga beskedet utan att överklaga, erhåller projektet till 
slut ett certifikat och en plakett (Figur 2) (GBCI, 2010b).  

Vid ett Core & Shell-projekt kan dessutom redan i ett tidigt skede en an-
sökan om en Precertification ske, ett sorts förhandsbesked, som ger en 
fingervisning om hur det aktuella projektet skulle betygsättas vid en sena-
re bedömning. Denna kan användas som säljande argument av fastig-
hetsägaren vid en uthyrning eller försäljning. Ingen av parterna behöver 
dock uppfylla det som framkommit i förhandsbeskedet. 

2.2.2. Utbildning 

Det krävs ingen speciell utbildning för att få jobba med LEED men om 
projektet har en LEED Accredited Proffesional (AP) så erhålls en poäng 
inom kategorin Innovation in Design. LEED Professional Credentials är 
en serie utbildningar med slutprov och intyg för de som jobbar med 
LEED. Det finns olika varianter av utbildningar som kräver olika erfa-
renheter. Den första är LEED Green Associate som visar att den som 
jobbar med LEED har baskompetensen inom grönt byggande och viss 
erfarenhet från LEED. Den andra är LEED AP som i sin tur är uppde-
lad i fem olika ämnesområden. 

 LEED AP Building Design and Construction (BD+C) – Projektering 
och byggnation 

 LEED AP Homes – Bostäder 

 LEED AP Interior Design and Construction (ID+C) – Interiör ut-
formning och konstruktion 

 LEED AP Operations and Maintenance (O+M) – Drift och under-
håll  

 LEED AP Neighborhood Development (ND) – Utveckling av 
stadsdelar  

Den som ska jobba som LEED AP ska ha genomgått en utbildning, 
jobbat i ett LEED-projekt och ha djupare förståelse för LEED poängsy-
stem och kunna handskas med en certifieringsprocess. Dessutom måste 
personen genomgå kontinuerlig utbildning varje tvåårsperiod för att be-
hålla sin LEED AP titel.   

Om någon av projektdeltagarna är en Licensed Professional (LP) det vill 
säga en utbildad ingenjör, arkitekt eller landskapsarkitekt så behöver viss 
dokumentation på LEED Online inte redovisas utan det räcker med en 
signatur från LP. Denna styrker att LEED-kraven är tillgodosedda. 
LEED LP är inte tillgängligt för internationella ingenjörer och arkitekter, 
utan endast för de med amerikansk licens.  

Under utveckling är till sist LEED Fellow som kommer bestå av dem 
som har extra kunskaper om grönt byggande och kan driva dessa frågor 
framåt samtidigt som de kan leda projekt som skall bli certifierade. Ut-
bildningar och examineringar hålls av GBCI (GBCI, 2010c). 

2.2.3. Baseline  

I vissa LEED-kategorier används uttrycket Baseline vilket är det ameri-
kanska referenshus som bland annat energiprestanda och vattenförbruk-
ning jämförs med. Baseline building, för energi, är den byggnad som di-
mensioneras för att precis klara kraven i ASHRAE Standard 90.1-2007 
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appendix G. Den har samma fotavtryck och volym som den byggnad 
som ska byggas men uppfyller endast minimikraven enligt ASHRAE för 
till exempel U-värden och luftflöden. ASHRAE Standard 90.1-2007  är 
den amerikanska standard som behandlar energifrågor för byggnader. 
Baseline building ska jämföras med den planerade byggnaden genom en 
energisimulering i ett godkänt program, till exempel IDA som användes 
vid simuleringen av Borgarfjord 3. Poäng uppnås genom att överträffa 
de krav som ställs enligt standarden, alltså genom att den verkliga bygg-
naden har en lägre energikostnad än Baseline building. Standarden är, till 
skillnad från svenska BBR, uppbyggd av tekniska detaljkrav som till ex-
empel anger minsta godkända isoleringstjocklek vid olika värmemotstånd 
(R-värden) i de olika klimatzonerna. Vid renovering av en befintlig bygg-
nad, som i fallet med Borgarfjord 3, baseras dock Baseline building på 
den befintliga byggnaden före renovering vad gäller klimatskalet. Det be-
tyder att de två olika modellerna ska ha samma väggar, tak och grund-
läggning, eftersom ingen tilläggsisolering tillförs någon av byggnadsde-
larna, men olika fönster eftersom de befintliga byts ut och ersätts med 
moderna lågenergifönster. För att premiera genomtänkta val av byggna-
ders orientering simuleras Baseline building dels i samma position som 
den verkliga byggnaden och dels med en rotation på 90, 180 och 270 
grader där medelvärdet av energiförbrukningen för dessa fyra körningar 
används. 

3. METOD  

I detta examensarbete har kunskaper inhämtats från litteratur, intervjuer, 
seminarier och datasimuleringar. Utöver detta har en fallstudie gjorts 
som inkluderar ett deltagande i en LEED-certifieringsprocess. 

3.1. Litteraturstudie 

Litteraturstudien baseras till stor del på ”LEED Reference Guide for 
Green Building Design and Construction, 2009 Edition” som anger de 
riktlinjer som gäller för LEED for New Construction, Core & Shell and 
Schools. I de fall där reglerna skiljer sig åt har hänsyn tagits till LEED 
Core & Shell, då det är det verktyg som använts i fallstudien. Som kom-
plement till denna skrift har ”ASHRAE Standard 90.1-2007, Energy 
Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings” och 
”90.1 User’s Manual ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1 – 2007, 
Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings” 
använts.  

Utöver standarder har vetenskapliga artiklar, böcker, manualer, statliga 
betänkanden och elektroniska tidskrifter med mera utgjort grunden för 
detta examensarbete.  

3.2. Fallstudie 

Ombyggnationen av Borgarfjord 3 kommer att resultera i en kontorsfas-
tighet på nästan 15 000 m2. Genom att följa miljöcertifieringsprocessen i 
projektet fås en god inblick i hur LEED fungerar. Studien går bland an-
nat ut på att undersöka hur processen går till i verkligheten i Sverige. 
Genom att närvara på byggmöten för Borgarfjord 3 har en god inblick i 
projektet skapats.  
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3.2.1. Deltagande i en certifieringsprocess 

Deltagandet i certifieringen av Borgarfjord 3 innebar en god inblick i hur 
LEED är uppbyggt och fungerar samt bidrog till insyn i fallstudien. Ar-
betet bestod i att självständigt sätta sig in problematiken och inhämta ak-
tuell information, medverka vid möten, sammanställa dokumentation 
och föra in denna i verktyget LEED Online för en rad Credits som dele-
gerats av miljöledaren i referensprojektet. 

3.3. Intervjuer 

Intervjuer har använts för att få tillgång till den kompetens som finns 
hos dem som jobbar med LEED i Sverige. Intervjuer har utförts med:  

 Per Widén, Head of Technology, Real Estate, Ericsson, för att 
få inblick i vad en stor hyresgäst har för syn på LEED. 

 Larissa Kaplan, LEED AP, Skanska, eftersom Skanska är ledan-
de när det gäller att LEED-certifiera byggnader i Sverige. 

 Bengt Wånggren, VD, SGBC, för att få inblick i SGBCs roll när 
det gäller utformningen av den nya internationella versionen av 
LEED. 

 Pia Öhrling, LEED-samordnare Borgarfjord 3, Piacon, i syfte 
att höra hennes syn på hur arbetet med att klassa Borgarfjord 
har gått. 

 Therese Malm, Uppdragsledare, WSP Sverige, för att få en gene-
rell inblick i hur LEED fungerar i Sverige och inte bara i Borgar-
fjord. 

Intervjupersonerna har erfarenhet av LEED i stort och vissa även i Bor-
garfjord 3. Vid intervjuerna har personerna fått svara på ett antal frågor 
om LEED och miljöarbete i Sverige. Vissa frågor har varit speciellt an-
passande till den aktuella personens kompetens och arbetsområde.  

Enligt Lantz (2007) kan intervjuer delas in i fyra kategorier. Den öppna 
intervjun ger intervjupersonen stor frihet att styra intervjuns inriktning 
och man söker det subjektiva. Den öppet riktade intervjun ger relativt 
stort utrymme för subjektiva svar, men ämnet inom vilket frågan skall 
behandlas är mer styrt. Nästa steg är den halvstrukturerade intervjun. 
Här är frågan bestämd men svaret kan ges fritt kring frågan. Den sista 
formen är den strukturerade intervjun. Då är frågorna helt preciserade 
och svaren kan endast ges enligt förutbestämda svarsalternativ som till 
exempel i enkätform. En intervju skall inte bekräfta redan känd informa-
tion utan verka som ett komplement till det man redan känner till. 

Intervjuerna i detta sammanhang har utförts som en kombination av en 
halvstrukturerad intervju och en öppet riktad intervju. Till vissa av frå-
gorna söks relativt specifika svar, medan andra endast är bestämda till 
ämne vilket ger större rörelsefrihet (10.2). 

3.4. Energisimulering 

IDA är ett energisimuleringsprogram som ofta används vid energiberäk-
ningar i Sverige. Simuleringsmodellen som används i projektet Borgar-
fjord har skapats av Hans Wetterlund på WSP Sverige och Malin Bo-
ström på EnergoRetea. Deras modell har modifierats i detta arbete i syfte 
att studera hur tilläggsisolering påverkar byggnadens energianvändning 
och dess förmåga att uppnå LEED-poäng (5.2.3).  
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En fiktiv byggnad har byggts upp, som precis uppfyller kraven i BBR. 
Denna har sedan, genom simulering i IDA ICE 4.0, utvärderats gent-
emot Baseline building i LEED för att jämföra energiförbrukningen mel-
lan de två olika standarderna (5.3.3).  

3.5. Deltagande i konferens 

För att skapa ett vidare perspektiv på vilken del LEED har i arbetet mot 
ett hållbart samhälle och för att få möjligheten att träffa och diskutera 
dessa frågor med personer i ledande positioner inom hållbar utveckling 
närvarade vi vid konferensen Building Sustainability i Stockholm den 19-
20 oktober 2010. Konferensen hölls med anledning av att Stockholm år 
2010 har utnämnts till den första europeiska miljöhuvudstaden. På kon-
ferensen hölls föredrag om hållbart byggande där LEED har en självklar 
plats. De två föredrag som handlade mest om LEED hölls av Johan 
Karlström, VD Skanska, och Bengt Wånggren, VD SGBC. Konferensen 
bestod av två delar. Den första av ett antal föredrag, som hölls av både 
svenska och utländska talare samt en paneldiskussion, och den andra av 
studiebesök vid olika projekt i Stockholm. Vi valde att titta närmare på 
Liljeholmstorget galleria, Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) och Norra 
Djurgårdsstaden. Liljeholmstorget galleria har redan LEED-certifierats 
och NKS kommer att certifiera ett antal byggnader.  

3.6. Deltagande i möten 

För att få en inblick i hur företag ser på LEED och vilka kunskaper de 
har om miljöcertifieringssystem har vi varit närvarande vid olika möten 
och seminarier: 

 24 september 2010, möte mellan Pia Öhrling, miljökonsult, och We-
ber och dess ägare Saint Gobain angående hur de ska kunna bli 
LEED-anpassade.  

 6 oktober 2010, föreläsning av Bahar Armaghani, Director of LEED 
Green Building and Rating System vid University of Florida, gällande 
hur universitet kan bli gröna.  

 6 oktober 2010, medlemsmöte för Swedish Green Building Councils 
medlemmar på WSP. 

 7 oktober 2010, medlemsmöte för Byggmaterialindustrierna på När-
ingslivets hus. 

4. PROJEKTBESKRIVNING AV FALLSTUDIEN –  BORGARFJORD 3 

4.1. Området 

Fastigheten Borgarfjord 3 ligger vid korsningen Kistagången och Tor-
shamnsgatan i stadsdelen Kista. Kista gränsar till Sollentuna- och Sund-
bybergs kommuner såväl som stadsdelarna Husby, Akalla och Rinkeby, 
som liksom Kista ligger i Stockholms kommun. Kista präglas av stora 
kontorskomplex och en shoppinggalleria. Antalet invånare är 10 259 (de-
cember 2009) (USK, 2010) och antalet som arbetar här är 67 172 (2010) 
(Kista, 2010).   

De kommunala kommunikationerna i området är bra med tunnelbana 
(Kista), pendeltåg (Helenelund) och ett flertal bussförbindelser. På ett 
par minuters resa från Kista centrum når man även E4:an om man färdas 
med bil och väl ute på motorvägen är det bara 10 minuter till Stockholm 
City och 30 minuter till Arlanda flygplats.  
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Karta: Eniro 2010 

Figur 3: Kistagången 6, Stockholm 

4.2. Fastigheten 

Byggnaden består av sex plan, där det första är ett suterrängplan. Den 
har ett centralt trapphus samt två utanpåliggande utrymningstrapphus. 
En del av huset har en sjunde våning som bland annat inrymmer fläkt-
rummen.  

De ursprungliga arkitekterna var Lennart Bergström arkitektkontor och 
byggnaden stod klar 1984 med fasader av tegel och synliga betongbalkar 
ovanför fönstren. Byggnaden har en tidstypisk takfot med synliga tak-
sparrar av trä och taken är täckta med takpapp. Varje fönster har sin 
egen markis och fönsterbågarna är av trä som klätts med aluminium. 
Glaspartierna på trapphus och entrépartierna är av aluminium och 
stommen består av platsgjuten betong (Figur 4) (Sennerholm, 2009).  

 
Bild: aREIM 2010 

Figur 4: Borgarfjord 3, sett från Torshamnsgatan 
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Bild: Arcona 2010a 

Figur 5: Gestaltning av Borgarfjord 3 med en ny inglasad entré 

4.2.1. Ombyggnation 

Fastigheten ägs idag av Andersson Real Estate Investment Management 
(aREIM), som är ett företag som förvaltar fastighetsfonder. Efter om-
byggnationen ska byggnaden bli ett modernt kontorskomplex med hög 
personaltäthet. Byggnaden designas med stor flexibilitet för att enkelt 
kunna anpassas för framtida krav. Den totala golvytan kommer att vara 
cirka 14900 kvadratmeter när projektet är färdigt. White står för den ur-
sprungliga arkitekturen för ombyggnationen och Arconas arkitekter har 
gjort bygghandlingsprojekteringen. Arcona är totalentreprenör för pro-
jektet. En tillbyggnad för ny huvudentré kommer att uppföras mot Kis-
tagången och invändigt kommer lokalerna att byggas om och rustas upp 
för att passa den kontorsverksamhet som ska bedrivas av hyresgästen. På 
våning sju rivs de gamla fläktrummen och ersätts med nya. Kontorsytan 
utökas något och hissarna förlängs upp till detta plan. En ny hiss, helt i 
glas, kommer att byggas vid huvudentrén. Utvändigt kommer plan ett 
och två att putsas och plan tre till sju att slammas. Fönstren ersätts med 
nya och moderna glasade partier, vilket ger ett större ljusinsläpp till loka-
lerna eftersom de gamla karmarna tas bort. De nya fönstren har en vär-
megenomgångskoefficient (U-värde) på 1,0 inklusive karm. Den gamla 
takfoten kapas och kläs in med plåt för att bidra till ett modernare ut-
tryck. Utbyggnaden av den nya entrén har sedum som taktäckning (Figur 
5). Skärmtaket över lastkajen minskas i storlek för att anpassas till den 
nya lastkajen som blir mindre än den gamla. Stora delar av de tekniska 
systemen kommer att bytas ut, men värmesystemet kommer att behållas i 
sin helhet och kompletteras i nya delar. Projektet beräknas vara klart sista 
november 2010 och Ericsson som är blivande hyresgäst, flyttar in första 
december 2010 (Sennerholm, 2009).  

4.2.2. Tekniska system 

Byggnaden kommer att värmas med fjärrvärme som växlas mot fastighe-
tens värmesystem där den befintliga värmeväxlaren kommer att behållas. 
Värmen distribueras ut i byggnaden till radiatorer och konvektorer. De 
befintliga radiatorerna kommer att behållas så långt det är möjligt, vissa 
kompletteringar kan komma att behövas. Radiatorerna och konvektorer-
na förses med termostatventiler. Kylbafflarna kopplas till husets köldbä-
rarsystem som växlas mot fjärrkyla vilken levereras av Fortum. Den be-
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fintliga kylväxlaren behålls men den kan komma att kompletteras med 
fler plattor för att klara de krav som ställs på kylan. 

Ventilationen kommer att skötas av fyra nya luftbehandlingsaggregat 
som fördelas på två fläktrum på den sjunde våningen. Systemet är av ty-
pen CAV (Constant Air Volume) eftersom takhöjden inte var tillräcklig 
för att ge plats till ett VAV-system (Variable Air Volume). Luftbehand-
lingsaggregaten är av FTX typ och har roterande värmeväxlare för effek-
tiv värmeåtervinning (Qvarnström, 2009).  

5. RESULTAT  

5.1. Jämförelse mellan USA och Sverige 

För att förstå bakgrunden till varför LEED är utformat som det är och 
hur systemet prioriterar vikten av åtgärder, har en jämförelse mellan USA 
och Sverige gjorts. Jämförelsen innefattar aspekterna: vattenanvändning, 
sophantering, användningen av klorflourkarboner samt energi- och el-
förbrukning. Dessa områden har valts eftersom de har stor påverkan på 
miljön.  

5.1.1. Vattenförbrukning 

Vattenförbrukning i hushåll 

I USA används betydligt mer vatten än i Sverige, både i hushållen och 
för bevattning. Detta innebär att grundvattennivåerna i vissa delar av 
USA har sjunkit mer än 45 meter sedan 1940-talet.  I USA är, trots re-
ning av avloppsvattnet, en tredjedel av alla vattendrag olämpliga att bada 
i även om detta är bättre än på 1970-talet (Billetdeaux et al, 2009). USA 
är ett av de länder som har högst vattenförbrukning i världen. I Sverige 
förbrukar vi i genomsnitt 1500-1800 m3 per person och år medan samma 
siffra för USA är 2100-2500 m3 per person och år (Figur 6). Bevattning 
och industrier med mera är inkluderat. 

Skillnaderna i hur mycket människorna i ett hushåll förbrukar i de olika 
länderna är också stora. I Sverige förbrukar vi 150-200 liter per person 
och dygn (Karlshamns kommun, 2010). Motsvarande siffra i USA är ca 
300-380 liter per person och dygn, där den största andelen av hushålls-
vattnet går åt till att spola toaletten (USGS, 2010a). Äldre amerikanska 
toaletter drar 13-26 liter vatten per spolning, men sedan 1994 tillåts nyin-
stallerade toaletter som mest dra 6 liter (CTF, 2010). Snålspolnings-
tekniken har börjat ta fart och de toaletter som drar minst använder 4 li-
ter per spolning (Toilet ABCs, 2010). En svensk toalett drar mellan 2 och 
4 liter per spolning även om det kan finnas ett litet bestånd kvar av de 
äldre modellerna som använder mellan 9 och 12 liter per spolning 
(Karlshamns kommun, 2010).  

Vattenförbrukning för bevattning 

Bevattning av grödor och trädgårdar sker i mycket större utsträckning i 
USA än i Sverige. Allra mest bevattnas områden där den årliga neder-
börden understiger 50 cm och där bevattning är nödvändig för odling av 
grödor. I snitt använde USA år 2000 518 miljoner m3 per dag för bevatt-
ning eller 190 miljarder m3 per år. Bevattning står för 40 % av all färsk-
vattenanvändning. Av det använda vattnet är 58 % ytvatten och 42 % 
grundvatten (USGS, 2010b). 
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Bild: Water Footprint Network 2010 

Figur 6: Water footprint, fotavtryck för vattenförbrukning m3 per 
capita och år 

 
Figur 7: Fördelning av bevattningsvatten i de olika amerikanska 
staterna år 2000 

I Sverige har vi ett annat klimat där bevattning inte alls är nödvändig på 
samma sätt som i vissa delar av USA. Under ett torrår behöver vi i Sveri-
ge 100 miljoner m3 vatten för bevattning (Berglund, Malm, 2006). För att 
kunna jämföra detta med USA så innebär det att vi i Sverige bevattnar 
med 10 m3 per person och år under ett torrår jämfört med USA:s ge-
nomsnitt på 624 m3 per person och år.  

5.1.2. Energianvändning 

I det här stycket beskrivs närmare skillnaderna mellan energianvändning i 
Sverige och USA. Både ur perspektivet hur mycket man förbrukar till 
vad och vilka energikällor som används till produktionen. Att göra raka 
jämförelser är svårt då ingångsdata varierar vad gäller kategorier och år-
tal, men vissa slutsatser kan dras av följande information (Figur 8, Figur 
9 och Figur 10). 
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Källa: U.S. Geological Survey 2010b 
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Källa: Alm et al, 2009 

Figur 8: Energitillförsel i Sverige 2008, inkl. förluster och bunkerol-
jor för utrikes sjöfart och icke energiändamål 

 
Källa: Alm et al, 2009 

Figur 9: Total slutlig energianvändning uppdelat på sektor och 
energibärare i Sverige 2008  
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Källa: USEIAISA 2010 

Figur 10: Total slutlig energianvändning (1015 Btu) uppdelat på 
sektor och energibärare i USA 2009, förluster är ej redovisade 

Fördelningen av energin till de olika sektorerna som använder den, ser 
ungefär likadant ut i Sverige och i USA. I Sverige använder bostäder och 
service med mera 36 %, transportsektorn 26 % och industrin 38 % av 
den totala energianvändningen. I USA är elanvändningen separerad från 
dessa tre sektorer. Det kan antas att bostäder och kommersiellt använ-
dande står för en stor del av denna liksom industrin, men inte så mycket 
transportsektorn. Fördelningen av energi i USA är: bostäder och kom-
mersiellt användande 11 %, transportsektorn 29 %, industrin 20 % samt 
elproduktion 40 %. Antaget att elanvändningen kommer bostäder, servi-
ce och industrin till godo så ser fördelningen ungefär likadan ut i de båda 
länderna.  

Skillnaden i energibärare som används för att täcka behovet av energi är 
däremot stor. Petroleumprodukter är visserligen stora i Sverige men en 
stor del av dessa används som bunkerolja till utrikes sjöfart och för icke-
energiändamål (Figur 8 och Figur 9). Detta minskar den kategorin avse-
värt. Två andra stora poster är kärnkraft och biobränslen, torv och avfall. 
Den fjärde största är vattenkraft.  

Detta kan jämföras med USA (Figur 10) som har petroleum som största 
energibärare, naturgas som andra och kol som tredje. Små källor är för-
nyelsebar energi och kärnkraft. Slående för USA är att andelen icke-
förnybara källor är mycket stor och att renare källor är väldigt små.  

När den totala slutliga energianvändningen fördelas per capita erhålls för 
Sverige 43 000 kWh per person år 2008. Om en total omvandlings- och 
distributionsförlust likvärdig den svenska om 35 % antas även för USA, 
så erhålls där 59 000 kWh per person år 2009. 

En förklaring till att USA använder mer energi är att de vid produktionen 
endast producerar ett kraftslag åt gången. I Sverige kombineras till ex-
empel fjärrvärmeproduktion med elproduktion i kraftvärmeverk. Här 
kan även spillvärme från industrier användas till fjärrvärme. I USA där-
emot produceras el och värme var för sig. Vid jämförelse mellan olika 
energislag skall även hänsyn tas till hur mycket av den primära energin 
som når den slutliga användaren. Detta kan göras genom att räkna ut en 
primärenergifaktor, en viktningsfaktor för olika energislag. 
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Tabell 2: Hushållens elförbrukning år 2001 

Land Elförbrukning hushåll 
år 2001 (TWh) 

Population år 
2001 (miljoner) 

Elförbrukning per 
capita (kWh) 

Sverige 36 8,9 4 000 

USA 1 140 285 4 000 

Källa: Elfsberg et al, 2004; EIA 2005 

5.1.3. Elanvändning 

I Sverige används mer el per capita än i USA om industrier inkluderas. 
Sverige använder 16 300 kWh per person och år medan USA använder 
13 600 kWh per person och år (E.ON, 2010). Om däremot endast hus-
hållens förbrukning beaktas (år 2001) är den nästan lika stor i de båda 
länderna (Tabell 2).  

I Sverige används el fortfarande till stor del för att värma bostäder och 
varmvatten, år 2008 16,6 TWh, även om denna siffra sjunker för varje år 
som går (Jansson, Stengård, 2009). Värmepumpar blir allt vanligare i Sve-
rige. Dessa drivs på el och kräver cirka en tredjedel köpt energi i förhål-
lande till vad de producerar. Många hushåll som har installerat luftvär-
mepumpar använder även dessa för kyla på sommaren. På så sätt har 
kylning i hushåll blivit vanligare i Sverige.  

I USA förbrukar luftkonditioneringsaggregat (AC) en stor mängd el. 
55 % av hushållen har ett AC-aggregat och dessa drar 14 % av den totala 
hushållselen. En lika stor del, 14 %, går åt till kylskåpen i USA. Upp-
värmning av bostäder och varmvatten står här endast för 1 % av elkon-
sumtionen. Tvätt- och köksmaskiner (inklusive kylskåp) står för 33 % av 
förbrukningen (EIA, 2005).  

Värt att notera är att källorna till elproduktion i USA år 2008 består till 
mer än hälften av kol, en femtedel kärnkraft och en sjättedel naturgas 
(Figur 11). I Sverige var år 2009 närmare hälften av källan till elproduk-
tion vattenkraft och en dryg tredjedel var kärnkraft (Figur 12). Vi förbru-
kar ungefär lika mycket el i våra hushåll men på helt olika sätt beroende 
på att vi har olika klimat, olika kultur och olika beteenden. Svensk ener-
giproduktion släpper ut betydligt mindre koldioxid än amerikansk. De-
batten om huruvida kärnkraft är ett miljövänligt alternativ för elproduk-
tion eller inte tas inte upp i detta arbete. 

 
Källa: USEIAISA 2010 

Figur 11: Elproduktionskällor i USA 2008 
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Källa: Svensk Energi, 2009 

Figur 12: Elproduktionskällor i Sverige 2009 

5.1.4. Klorfluorkarboner (CFC) och klorfluorkolväten (HCFC) 

Klorfluorkarboner, även kallat freoner, användes tidigare som drivgas i 
sprayförpackningar, köldmedium i kyl- och klimatanläggningar samt till 
skumplasttillverkning med mera. I Sverige är dessa förbjudna sedan 1995 
och får bara förekomma i befintliga stationära enhetsaggregat som till 
exempel kylskåp (Naturvårdsverket, 2007). CFC är skadligt på så sätt att 
det verkar starkt nedbrytande på ozon.  

I USA bestämdes år 1992 att tillverkningen av CFC skulle avta för att år 
2000 vara helt urfasad ur produktionen (CULS, 2010). Även där finns 
CFC kvar i gamla produkter som luftkonditioneringsaggregat.  

Den första januari år 2000 bestämdes, av medlemsländerna i Montreal-
protokollet, som sista dag för utfasningen av CFC. Både USA och Sveri-
ge samt 193 andra stater har numera skrivit under Montreal-protokollet 
(UNEP, 2010).  

Genom ett tillägg till Montreal-protokollet som bestämdes i Peking, the 
Beijing Amendment, är nästa steg att urfasa HCFC. HCFC står för klor-
fluorkolväte. Dessa är inte lika skadliga för ozonet som CFC men har 
ändå en viss påverkan. HCFC ersatte CFC men i dagsläget får det bara 
användas till att serva gammal utrustning. År 2030 skall det vara helt ur-
fasat i USA (PhaseOutFacts, 2009).  

I Sverige är tidplanen lite snävare. Redan i år stoppas all produktion av 
ny utrustning med HCFC även om HCFC fortfarande får produceras. År 
2015 får ingen gammal utrustning fyllas på med HCFC och 95 % av 
HCFC-produktionen skall vara avslutad. År 2020 är det till sist totalt 
stopp för all produktion av HCFC och ingen utrustning innehållande 
HCFC får importeras eller tillverkas (Nordell, 2007). 

5.1.5. Avfallshantering 

I både USA och EU finns mål uppställda för hur avfall skall hanteras. 

Avfallshierarkin i Sverige och i EU innehåller fem punkter som beskriver 
prioriteringsordningen (Larsson, 2005): 

1. Förhindra att avfall uppkommer 

2. Återanvändning 

3. Materialåtervinning, rötning eller kompostering 

Vattenkraft
48%

Vindkraft
2%

Kärnkraft
36%

Konventionell 
värmekraft

11%

Importerad el
3%



LEED i Sverige och i byggprojektet Borgarfjord 3 

 

 19 

4. Energiutvinning (t.ex. genom förbränning) 

5. Deponering 

Ett styrmedel, som i Sverige minskat deponeringen av avfall, är att en 
skatt införts på avfallet som deponeras samt ett deponeringsförbud för 
brännbart och organiskt avfall. Deponeringen av hushållsavfall har mins-
kat med 82 % mellan år 1998 och 2007. Ett producentansvar kräver ock-
så att en viss mängd av produkters avfall skall materialåtervinnas (Natur-
vårdsverket, 2009). I Sverige har vi valt förbränning av avfall som en 
lösning för att omhänderta delar av avfallet. I våra fjärrvärmeverk och 
kraftvärmeverk produceras både el och värme. 70-80 % av avfallet som 
förbränns har sitt ursprung i trä- och skogsprodukter. Detta gör att det 
kan beskrivas som ett förnyelsebart material. Nästan hälften av våra hus-
hållssopor omvandlas till värme och el och avfallsförbränningen står för 
11 % av den totala fjärrvärmeproduktionen i landet (Vattenfall, 2010). 
Mängden hushållssopor var i Sverige, 2009, 480 kg per person (Figur 13). 

Även i USA är målet att i första hand reducera mängden avfall som pro-
duceras, i andra hand återvinning inklusive kompostering och i sista hand 
förbränning och deponi (U.S. EPA, 2010). Här producerar hushållen 760 
kg per person år 2007 (Figur 14). 

Den allra största skillnaden mellan länderna är dels mängden hushållsso-
por och dels att deponiavfallet i USA fortfarande är mycket stort. I Sve-
rige förbränner vi en större del av avfallet för att bland annat producera 
fjärrvärme och el. I USA produceras bara el i de fall man utnyttjar avfal-
let till energiproduktion genom förbränning, eftersom fjärrvärme inte 
finns i samma utsträckning.  

 
Källa: Sopor.nu, 2009 

Figur 13: Hanteringen av hushållssopor i Sverige 2009 

Material-
återvinning

36%

Biologisk 
behandling

14%

Förbränning 
med energi-

utvinning
48%

Deponering 
1%

Farligt avfall 
med 

specialbe-
handling

1%



Maria Porter & Peter Sundqvist  TRITA LWR Degree Project 10:30 

 

  20 

 
Källa: The Washington Post, 2009 

Figur 14: Hanteringen av hushållssopor i USA 2007  

5.2. LEED-kategorier 

LEED är indelat i fem kategorier som beskrivs översiktligt här. Fallstudi-
ens förväntade resultat redovisas. Det slutgiltiga resultatet är tillgängligt 
först efter avslutandet av detta examensarbete, när ansökan om certifie-
ring skickats in för granskning och godkänts av GBCI.  

5.2.1. Sustainable Sites (SS) 

Syftet med kategorin Sustainable Sites är bland annat att göra rätt val av 
tomt och placering av projektet samt att välja yttre förutsättningar för 
byggnaden på ett bra sätt. 

LEED premierar valet av tomt till att gamla, tidigare använda tomter an-
vänds. De vill inte att ny oexploaterad mark skall tas i anspråk, särskilt 
inte om det är odlingsland eller mark med ett speciellt växt- och djurliv. 
Biodiversiteten bör bevaras och djur bör kunna få fortsatt tillräckligt sto-
ra ytor att röra sig på. Om man väljer mark som är förorenad eller skadad 
och sanerar denna så att den går att återanvända, är detta särskilt bra. 

För att minska utsläpp från användandet av bilar förespråkar LEED: 
närhet till kollektivtrafik, att användarna av byggnaden kan cykla till och 
från denna samt att miljöbilar används, i de fall bil måste nyttjas. Bilpoo-
ler och samåkning prioriteras. Som ett led i att uppnå detta så kan ett 
projekt erhålla poäng om det inte överskrider en viss andel parkerings-
platser för byggnadens brukare samt genom att reservera de mest attrak-
tiva platserna för miljöbilar. 

Planteringen av växter bör planeras så att jorderosion och sedimentation 
i vattendrag undviks. Att minska mängden hårdgjorda ytor och plantera 
växter som hjälper det lokala omhändertagandet av dagvatten och infil-
trationen är extra fördelaktigt. Kvarvarande dagvatten bör renas innan 
det tas om hand i dagvattensystemet.  
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Ett annat problem är urbana värmeöar eller Heat Island Effect. LEED 
förespråkar att man i projektet inte väljer mörka absorberande ytor, utan 
att man använder reflekterande eller ljusa ytor samt att grönska används 
för att kyla av luften. Detta för att minska behovet av tillförd kyla och att 
inte påverka omgivande natur. 

Belysning som läcker ut ur byggnaden och den externa belysningen på-
verkar den nattliga ekologin och det nattliga djurlivet samt närliggande 
fastigheter negativt. Målet är att få en mörk natthimmel. Både djur som 
rör sig nattetid och flyttfåglar störs av ljuset nattetid. Dessutom är mål-
sättningen att människor skall kunna uppleva natthimlen, att trafiken inte 
skall bländas och att grannar skall slippa störas av ljus. Till detta kommer 
att energianvändningen minskar om färre och svagare armaturer an-
vänds. 

SS i Borgarfjord 

Borgarfjord 3 är lokaliserat i ett tidigare exploaterat område, inga jord-
bruksmarker tas i anspråk och i området finns inga utrotningshotade ar-
ter. Inom 800 m från fastigheten finns fler än 10 bastjänster såsom re-
stauranger, apotek, matvarubutiker, bibliotek med mera. Detta ger 
6 poäng i LEED. 

Närhet till kollektivtrafik finns i form av tunnelbanans blåa linje, pendel-
tåg och ett antal busslinjer ger 6 poäng samt att antalet turer per dag 
dessutom ger en extrapoäng för överträffande av kriterierna, Exemplary 
performance (5.2.6). 

Att ha säker cykelparkering för 3 % av byggnadens användare samt att ha 
omklädningsrum och duschar för 0,5 % av byggnadens brukare ger 
2 poäng i LEED. Borgarfjord uppfyller dessa krav. 

På fastigheten är de fem mest attraktiva parkeringsplatserna reserverade 
för miljöbilar vilket ger ytterligare 3 poäng i LEED. Eftersom parkering-
en till storlek dessutom inte överskrider kommunens lägsta krav på antal 
platser erhålls ytterligare 2 poäng. 

Genom att styra inomhusbelysningen och att rikta väl placerade armatu-
rer utomhus neråt, förorenar projektet inte omgivningen med ljus på nat-
ten vilket ger 1 poäng. 

Totalt kan Borgarfjord uppnå 20 av 28 poäng i kategorin SS. 

5.2.2. Water Efficiency (WE) 

För att se sin vattenförbrukning, kunna förbättra den och se resultatet av 
införda ändringar anser LEED att det är viktigt att kunna avläsa och 
monitorera förbrukningen. I kapitlet om Water Efficiency trycker de 
även hårt på att användningen av drickbart vatten skall minskas drastiskt 
och att snålspolande och väl styrda armaturer skall användas. Detta både 
för att spara på själva vattnet men även för att förbruka mindre energi i 
att transportera, rena och hetta upp vatten. LEED främjar användandet 
av lokala växter vid anläggningen av trädgårdar och planteringar för att 
minska mängden vatten som används för bevattning.  

WE i Borgarfjord 

Genom att välja växter som är anpassade för vårt svenska klimat och på 
så sätt inte ha någon bevattning utomhus, får projektet 4 poäng.  

I Borgarfjord har snålspolande vattenklosetter installerats. Dessa ger en 
minskning av mängden avloppsvatten på 56 % jämfört med grundkravet, 
Baseline, och därmed 2 poäng. I LEED skall vattenförbrukningen  
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beräknas vid ett tryck på 4,1 bar. Detta betyder att rörelsestyrda blandare 
krävs för att uppnå det maximala flödet på 1,9 liter per minut som krävs 
för att ta poäng. Borgarfjord har inga sådana blandare. (Öhrling, 2010). 

Totalt kan Borgarfjord uppnå 6 av 10 poäng inom kategorin WE. 

5.2.3. Energy and Atmosphere (EA) 

I kapitlet om Energy and Atmosphere är syftet att både minska energi-
användningen för en byggnad och att använda bättre, mindre miljöskad-
liga former av el. Detta ger både mindre utsläpp och lägre driftskostna-
der. Uppvärmning, kylning, belysning och ventilation beaktas såväl som 
byggnadens läge, orientering, klimatskal och varmvattenanvändning. För 
att överhuvudtaget kunna nå någon form av LEED-klassning måste 
byggnaden prestera bättre än ett amerikanskt referenshus, Baseline buil-
ding. Ju större förbättring jämfört med Baseline building, desto mer po-
äng får projektet. Byggnaden skall utformas för att prestera bra, byggas 
enligt planerna och till sist ska det vara möjligt att genom mätning av 
energi- och elanvändning verifiera att byggnaden fungerar som det var 
tänkt. Alla dessa steg skall dokumenteras i en så kallad Commissioning 
process. Poäng kan även uppnås om man gör manualer för hur byggna-
den fortsatt skall underhållas för bästa prestanda, utbildning av personal 
samt uppföljningar.  

Om man använder kylning i byggnaden är det viktigt att inte använda 
köldmedier som påverkar ozonskiktet (ODP) som till exempel CFC, 
HCFC och halogener. Ämnen som bidrar till global uppvärmning 
(GWP) ska inte heller användas. 

Till sist behandlar kapitlet om Energy and Atmosphere vilken typ av 
energi som används. LEED premierar användandet av förnyelsebar 
energi så som elproduktion med hjälp av solkraft, vindkraft, vågkraft och 
biomassa. Denna får gärna vara producerad på plats men kan även vara 
köpt el från en elleverantör.  

EA i Borgarfjord 

En energisimulering av byggnaden har utförts (10.3.5). Resultatet av 
denna är fortfarande mycket osäker vad gäller hur många poäng projek-
tet kan uppnå. Detta beror helt och hållet på hur svenska projekt kom-
mer att få tillgodogöra sig fördelarna av fjärrvärme. Så fort problemati-
ken kring fjärrvärme är utredd kan ett mer troligt resultat av 
energipoängen redovisas. Minsta antal poäng som projektet borde få om 
Option 1 väljs är 12 men troligtvis blir de högre.  

I LEED erhålls 2 poäng genom att begränsa användandet av köldmedier 
som är skadliga för ozonskiktet och bidrar till klimatförändringar (5.1.4). 
I projektet används fjärrkyla vilket betyder att inga köldmedier används i 
byggnaden och Fortum, som levererar fjärrkylan, klarar troligtvis kraven. 
Utredning av detta pågår. (Öhrling, 2010). 

Genom att möjliggöra mätning och verifiering av att energi- och elan-
vändningen i byggnaden inte överstiger beräknade värden erhålls 6 po-
äng totalt, 3 för fastighetsenergin och 3 för hyresgästenergin.  

Hyresgästen Ericsson har valt att köpa grön el, miljömärkt enligt natur-
skyddsföreningens Bra miljöval. I år består den till 100 % av vattenkraft. 
Detta bidrar inte till några poäng i LEED eftersom storskalig vattenkraft 
inte är godkänd som grön el (5.3.5).  

Totalt kan Borgarfjord uppnå minst 20 av 37 poäng inom kategorin EA. 
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Figur 15: IDA-modell av Borgarfjord 3 

Beräkning av energiförbrukning i Borgarfjord 

Energiberäkningar har utförts, av Hans Wetterlund på WSP, i energisi-
muleringsprogrammet IDA (Figur 15). På grund av de frågetecken som 
finns i hur fjärrvärmen ska behandlas i LEED (5.3.4) så kan inget resultat 
i kostnadsbesparing redovisas ännu och därmed så kan inga poäng redo-
visas. Det som kan konstateras är att Borgarfjord är 39 % energieffekti-
vare, räknat i kWh/m2 och år, än Baseline building (10.3.4), vilket skulle 
motsvara 18 poäng om samma besparing skulle göras i kostnad.  

En modifikation av modellen har gjorts för att undersöka hur mycket 
energianvändningen kunde minskats om byggnadens väggar tilläggsisole-
rats med 80 mm mineralull och taket med 100 mm. Resultatet av jämfö-
relsen visar att det skull ha minskat energianvändningen med 
2,6 kWh/m2 och år (10.3.5). 

5.2.4. Materials and Resources (MR) 

De stora fokusgrupperna under kategorin Materials and Resources är 
dels att styra valet av material mot miljövänliga alternativ, se till att inte 
mer avfall uppkommer än nödvändigt och att det avfall som ändå upp-
står tas om hand på bästa sätt. Det är även positivt att bevara så mycket 
som möjligt av befintliga byggnader. Med omsorg skall man välja materi-
al som förs in i byggprojektet, LEED premierar möjligheten att använda 
material med återvunnet innehåll och lokalt producerat material. Lokalt 
här räknas inom 80 mil från platsen där projektet ligger. Vad gäller vissa 
produkter är det positivt om man kan använda förnyelsebart innehåll 
med en kort förnyelsecykel som till exempel snabbväxande bambu, detta 
är dock inte applicerbart i ett LEED CS projekt. Dessutom är det viktigt 
att trä är certifierat enligt Forest Stewardship Council (FSC) så att inte 
oetiskt trä väljs.  

MR i Borgarfjord 

Genom att behålla mer än 75 % av de bärande konstruktionsdelarna får 
Borgarfjord 5 poäng. Eftersom Borgarfjord till och med har sparat 95 % 
av stommen erhålls en extra poäng i kategorin Innovation in Design un-
der exemplariskt utförande (5.2.6).  

Arbetet med att ta fram data för att se hur mycket av rivningsavfallet 
som är återvunnet, hur mycket av byggmaterialen som innehåller åter-
vunnet material, och är regionalt producerat, pågår fortfarande. För åter-
vinning av rivningsmaterial får Borgarfjord förmodligen 1 poäng, för 
återvunnet innehåll i byggmaterial mellan 1 och 2 poäng och regionalt 
producerat också mellan 1 och 2 poäng. Borgarfjord har dessutom minst 
50 % FCS-märkt trä vilket ger ytterligare en poäng. 

Totalt kan Borgarfjord uppnå 9-11 av 13 poäng inom kategorin MR. 
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5.2.5. Indoor Environmental Quality (IEQ) 

Kapitlet om Indoor Environmental Quality handlar till största delen om 
luftkvaliteten inomhus. God luftkvalité är viktigt både för att förhindra 
uppkomsten av sjukdomar, såsom astma, men framför allt för att de som 
arbetar i byggnaden mår bättre. För att förbättra luftkvaliteten krävs en 
god ventilation. Både ett tillräckligt friskluftsflöde och en väl filtrerad luft 
är viktiga. För att inte energiaspekten skall dras ner är det också självklart 
med en god värmeåtervinning på våra breddgrader. Ett ytterligare sätt att 
skapa en bra luftkvalitet inomhus är att se till att byggmaterialen inte 
släpper ifrån sig farliga emissioner. I övrigt behandlar kapitlet även to-
baksrökning och passiv rökning.  

Förutom luftkvalitet premierar LEED även en god tillgång på dagsljus 
och utblick för de anställda i den färdiga byggnaden. Att kunna se ut hö-
jer arbetsprestationen och dagsljus är viktigt såväl för den anställde som 
ur elkonsumtionssynpunkt. 

IEQ i Borgarfjord 

I Borgarfjord kommer övervakningssystem för ventilationen att installe-
ras vilket ger en poäng. Vidare kommer en IAQ-plan (Indoor Air Quali-
ty) att upprättas för byggskedet vilket ger ytterligare en poäng. Genom 
att IAQ-planen även täcker in hyresgästytorna erhålls även en poäng 
inom kategorin Innovation in Design. Ventilationsflödet är relativt högt i 
Borgarfjord jämfört med svensk standard eftersom det inte används åter-
luft i Sverige. Kraven från Ericsson är baserade på amerikansk standard 
där återluft används vilket kräver ett högre luftflöde för att klara luftkva-
litén. Ett högre flöde ger en poäng. Tätningsmedel och färger kommer 
att väljas så att endast små mängder lättflyktiga organiska föreningar 
(VOC) avges. Detta ger mellan en och två poäng. För att inte utsätta de 
som nyttjar byggnaden för kemikalier och partiklar minskas källorna till 
dessa och en poäng uppnås. Till exempel skall entréerna ha galler och 
långa gångmattor som fångar upp smuts och partiklar. Ett annat exempel 
är att särskilda rum skall finnas för kopieringsmaskiner och skrivare. Yt-
terligare en poäng kommer att erhållas för att utblick finns från de flesta 
rum i byggnaden. En simulering av dagsljusnivåerna i byggnaden har 
gjorts och här får projektet en poäng. Eventuellt kommer Borgarfjord att 
få en poäng för sin termiska komfort.  

Totalt kan Borgarfjord uppnå 6-10 av 12 poäng inom kategorin IEQ. 

5.2.6. Innovation in Design (ID) 

Hela kategorin Innovation in Design kan ge som mest 6 poäng utöver de 
100 baspoängen. Dessa får medräknas för att komma upp i de olika cer-
tifieringsnivåerna. På den första delen inom Innovation in Design, credit 
1, kan max 5 poäng uppnås. Två vägar finns att gå för att få dessa 5 po-
äng och en kombination av de båda vägarna kan göras. Den första vägen 
är just Innovation in Design, att fritt komma med en innovation som hö-
jer byggnadens miljöstatus. Här finns inga fast satta regler om exakt vad 
som skall visas upp utan det rör sig om en bedömningsfråga som anting-
en blir beviljad poäng eller inte. Den andra vägen är genom att uppnå 
Exemplary Performance, eller exemplariskt utförande vilket erhålls ge-
nom att överträffa kraven. Här ger LEED tydliga riktlinjer om vad som 
skall uppnås inom vilka kategorier och för vilka poäng. En rad ställen 
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finns där man kan inhämta poäng. Men för att förhindra att ett projekt 
bara ska satsa på dessa poäng och inte ge sig i kast med alla kategorier 
kan max 3 poäng uppnås på detta sätt. För att nå den sista poängen av de 
6 poängen kan man, under den andra delen av kategorin, se till att en 
LEED Accredited Professional (AP) finns med som deltagare i projektet. 

ID i Borgarfjord 

Genom att prestera högre än kraven kan Borgarfjord få 3 poäng som 
Exemplary Performance. Dessutom planeras att utbilda hyresgästerna 
Ericsson, som skall bruka byggnaden, i hur man använder byggnaden 
och arbetar miljövänligt. Detta hoppas projektet skall ge en poäng under 
Innovation in Design. En LEED AP kommer att involveras i projektet 
och ger den sista poängen. 

Totalt kan Borgarfjord uppnå 5 poäng inom kategorin ID. 

5.2.7. Regional Priority (RP) 

Kategorin Regional Priority är ny för den senaste versionen av LEED. I 
LEED 2009 har det hela tiden, tills den 19 oktober i år, endast varit po-
äng som kan erhållas av projekt som ligger i USA. Inom den här katego-
rin kan projekt få max 4 bonuspoäng tillagda till poäng de redan uppnått. 
Till varje område har LEED valt ut 6 Credits som de tycker är extra vik-
tiga på just denna plats. Om projektet har uppfyllt någon eller några av 
dessa poäng får de alltså ytterligare poäng som adderas till de poäng de 
redan har, vilket hjälper dem att uppnå en hög total poäng. Om projektet 
uppnår mer än 4 poäng får de välja vilka 4 poäng de vill ha registrerade 
som sina slutgiltiga poäng.  

Ett exempel på vilka poäng som valts till ett postnummer, eller Zip code 
som det heter på amerikanska, är den berömda stadsdelen i Los Angeles, 
Kalifornien som heter Beverly Hills, postnummer 90210. Här har LEED 
valt att prioritera SSc4.1 som handlar om närhet till kollektivtrafik, 
SSc7.1 som handlar om urbana värmeöar – Heat Island Effect, WEc2 
som handlar om hur man tar hand om avloppsvatten, WEc3 som hand-
lar om sätt att dra ner på vattenförbrukningen, EAc2 som handlar om att 
producera energi på plats och till sist IEQc8.1 som handlar om dagsljus-
insläpp i det färdiga projektet.  

I och med att alla projekt nu skall få poäng under kategorin Regional 
Priority, har en rad poäng valts ut som kan passa alla länder. Detta är 
dock bara en tillfällig lösning tills alla platser och länder valt ut sina egna 
lokala poäng. Detta kommer att göras i samband med att den nya inter-
nationella versionen av LEED arbetas fram (LEED User, 2010). 

 WEc1: Water-Efficient Landscaping 

 WEc2: Innovative Wastewater Technologies 

 WEc3: Water Use Reduction 

 EAc1: Optimize Energy Performance 

 EAc3: Enhanced Commissioning 

 EAc5.2: Measurement and Verification—Tenant Submetering 

RP i Borgarfjord 

Punkterna 1, 2, 4 och 6 är sådana som Borgarfjord försöker få poäng för. 
Dessa ger automatiskt extra poäng som adderas till den totala poäng-
summan. 

Totalt kan Borgarfjord uppnå mellan 3 och 4 poäng inom kategorin RP. 
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Tabell 3: Krav för lokaler i zon III enligt BBR (qmedel får ej 
tillgodoräknas över 1,00 l/s per m2) 

Byggnadens specifika energianvändning 
(kWh per m

2
, Atemp och år) 

100 + 70(qmedel -0,35) 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 
Um (W per m

2
 och K) 

0,70 

5.2.8. Poängresultat för Borgarfjord 

Slutresultatet för Borgarfjord är ännu mycket osäkert, men bedömningen 
är att projektet ändå utan svårigheter kan uppnå Gold. Sammantaget alla 
kategorier kan Borgarfjord nå mellan 69 och 76 poäng. Då har inte den 
troliga höjningen av energipoängen räknats med.  

5.3. Fördjupning 

5.3.1. Energianvändning enligt Boverkets Byggregler (BBR) och politiska mål 

I detta kapitel reder vi ut hur Boverket i sina byggregler (BBR) definierar 
hur mycket energi en byggnad får använda. För att knyta an till objektet i 
fallstudien i detta examensarbete, hänvisas till reglerna för lokaler och 
inte reglerna för bostäder i första hand. Lokaler skall, enligt BBR kapitel 
9, vara utformade så att: 

 byggnadens specifika energianvändning 

 installerad eleffekt för uppvärmning 

 genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) för de byggnadsde-
lar som omsluter byggnaden (Aom) 

högst uppgår till värden som anges i två tabeller i BBR, en för elupp-
värmda hus och en för icke eluppvärmda hus. För en lokalbyggnad i 
Stockholm, som Borgarfjord 3, som ligger i klimatzon III och värms upp 
med fjärrvärme innebär detta vissa krav på byggnaden (Tabell 3). 

I byggnadens specifika energianvändning inkluderas den köpta energin 
för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastig-
hetsenergi (även handdukstork och golvvärme med elslingor). Hushålls-
energi inräknas inte, liksom verksamhetsenergi som krävs utöver grund-
energin. Detta innebär att elen som används för till exempel datorer inte 
medräknas. I Borgarfjord är de interna lasterna relativt stora och kom-
mer att påverka energianvändningen i form av minskat värmebehov och 
ökat kylbehov och på så sätt påverkar det den specifika energianvänd-
ningen. Dock finns ett minimikrav på hur goda isolerande egenskaper 
klimatskalet skall ha (Um).  

Ventilationskraven som anges i BBR kapitel 6 säger att ventilationssy-
stemet skall utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s 
och m2. När lokalerna används är detta alltså ett gränsvärde. När lokaler-
na inte används får ventilationsluften reduceras så länge reduktionen inte 
ger upphov till hälsorisker eller ger upphov till skador på byggnaden och 
dess installationer (Boverket, 2008). 

I BBR tas ingen hänsyn till hur energin är producerad utan bara hur 
mycket energi som tillförs en byggnad i form av köpt energi. Ett exempel 
är om man jämför värmepumpar med fjärrvärme. Värmepumpar kräver 
mindre köpt energi än fjärrvärme och faller under reglerna för elupp-
värmning, vilket betyder att gränsen för tillåten energiförbrukning är läg-
re. I ett yttersta fall skulle den tillförda elen till värmepumpar vara miljö-
mässigt dålig om den var producerad i ett kolkondenskraftverk. Fjärr- 
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värmen i sin tur skulle kunna vara producerad genom att tillvarata spill-
värme från någon industri. Svensk fjärrvärme anser att fokus bör ligga på 
hur mycket energi en byggnad förbrukar, men även på vilken källa ener-
gin kommer från oavsett om den finns på plats i byggnaden eller i ett 
fjärrvärmenät (Svensk fjärrvärme, 2010).  

Europaparlamentet och rådet har kommit fram till att EU:s medlemssta-
ter skall prioritera en effektivare energianvändning för att minska energi-
beroendet i Europas länder. Den samlade besparingen av primärenergi 
skall under åren 2005 till 2020 uppgå till 20 % jämfört med den använd-
ning som annars skulle ha varit. EU-kommissionen har utarbetat en 
handlingsplan för hur dessa besparingar skall uppnås. Målen är endast 
vägledande och inte bindande (SOU, 2008). Målet i den europeiska ener-
gipolitiken är att öka energieffektiviteten genom att antingen minska 
energianvändningen vid en bibehållen prestanda eller att ha samma ener-
gianvändning vid en ökad prestanda. Detta gynnar både miljön energian-
vändarna, såsom företag eller privatpersoner (SOU, 2008). Sverige har, 
liksom andra medlemsstater i EU, gjort en nationell handlingsplan för en 
effektivare energianvändning (NEEAP) (Geiss, Müller, 2010). Här tas 
styrmedel fram som skall hjälpa Sverige att uppnå dessa mål.  

I ett EU-direktiv från i maj i år fastställs att alla nya byggnaders energi-
prestanda, senast vid årsskiftet 2020/2021, skall vara nära noll energi-
byggnader (NNE). Energimyndigheten och Boverket är överens om att 
en halvering av dagens krav räcker i lagstiftningen. Takten för att nå dit 
är dock lite oviss. Den 29:e oktober 2010 beslutade Boverket om hur det 
nya förslaget på skärpta regler skulle utformas. Detta ligger nu på remiss 
och de vill ha in synpunkter senast den 14 januari 2011. Det nya förslaget 
innebär att för bostäder som inte värms med el skall den byggnadens 
specifika energianvändning i zon III ändras från 110 kWh/m2 och år till 
90 kWh/m2 och år. Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten 
sänks från 0,50 till 0,40 W/m2 och K. För lokaler sänks på samma sätt 
den specifika energianvändningen från 100 till 80 kWh/m2 och år och 
värmegenomgångskoefficienten från 0,70 till 0,60 W/m2 och K. Bover-
ket hoppas att de nya kraven kan träda i kraft den 1:a oktober 2011 (Bo-
verket Remiss, 2010). Boverket vill vara försiktig i sina skärpningar av 
kraven medan Energimyndigheten och organisationen Passivhuscentrum 
tycker att en snabbare takt är att föredra (Byggindustrin, 2010).  

Regeringens målsättning är att en ekonomisk tillväxt inte direkt skall 
medföra en ökad användning av energi och råvaror. De vill även skilja på 
varifrån energin kommer. Alltså värderas besparingen av en miljömässigt 
dålig kilowattimme högre än en bättre. Exempelvis skall besparingen av 
en kWh från ett kolkondenskraftverk värderas högre än en kWh som 
härstammar från spillvärme från en industri (SOU, 2008). Besparingen av 
en kWh i slutlig användning måste dessutom skiljas från den som produ-
ceras i primär energi. Regeringen har föreslagit att särskilda viktningsfak-
torer införs, så kallade primärenergifaktorer. Dessa faktorer speglar hur 
stor mängd primär energi, bränsle, som krävs för att skapa en kilowatt-
timme energi för slutlig användning. Dessa ska visa både effektiviseringar 
som uppnås genom att till exempel producera fjärrvärme och el samtidigt 
i kraftvärmeverk och förluster på grund av exempelvis överföringsförlus-
ter och transporter. Exempel på primärenergifaktorer för effektivisering 
för några olika bränslen är: el 2,5, oljeprodukter 1,2, fjärrvärme 1,0, 
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fjärrkyla 1,4 och biobränsle 1,2. Energieffektiviseringskriterierna kan de-
las upp i hushållningskriterier (hushållning med jordens resurser) och 
miljökriterier (utsläpp, global uppvärmning med mera) (SOU, 2008). 
Primärenergifaktorerna kommer att bli ett styrmedel och vissa former av 
energi kommer att föredras framför andra. 

5.3.2. Energianvändning enligt ASHRAE Standard 

För att uppfylla kraven i amerikanska ASHRAE Standard (American So-
ciety of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) finns ett 
par alternativa vägar att gå.  Den vanligaste, Prescriptive Building Enve-
lope Option, är lämpad för vanliga hus och blir den vägen som kommer 
att visas i detta kapitel. Om huset är lite annorlunda utformat och inte 
klarar att uppfylla de vanliga kraven, finns alternativa vägar att gå. Till 
exempel om ett hus har stora fönsterytor kan det kompenseras med att 
ha bättre isolering någon annanstans.  

ASHRAE Standard har delat upp USA och andra länder i olika klimat-
zoner. Den varmaste zonen benämns 1 och den kallaste 8 (Figur 16). 
Stockholm i Sverige tillhör klimatzon 6. 

I Standarden kan man antingen utläsa vilket minimalt värmemotstånd, R-
värde, isoleringsmaterialet i konstruktionen skall ha eller vilken maximal 
genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, U-värde, hela konstruk-
tionsdelen skall ha (Tabell 4). När det gäller platta på mark uppges inget 
U-värde utan istället en F-faktor. Detta representerar värmeförlusterna 
genom plattans perimeter och utrycks i W/mK.  

Vad gäller ventilation kan man utläsa att det minimala ventilationsflödet 
för ett kontorsutrymme i andningszonen skall vara 2,5 l/person adderat 
till 0,3 l/s och m2 (ASHRAE Standard 62.1-2010).  

 
Källa: ASHRAE Standard 90.1-2007 

Figur 16: Klimatzoner i USA 

Tabell 4: Gränser för U-värden och F-faktor enligt ASHRAE 
Standard 90.1-2007 

Byggnadsdel U-värde (W/m
2
K) 

Tak 0,273 

Väggar 0,291 

Fönster  3,12 

 F-faktor (W/mK) 

Platta på mark 0,935 
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Bild: IDA ICE 4.0 

Figur 17: Byggnad med golvarea 1000 m 2 i 5 plan och med 40 % föns-
terarea 

5.3.3. Jämförelse av byggnad enligt BBR och ASHRAE Standard 

För att få en uppfattning om hur stränga kraven på energianvändning är i 
svenska BBR och amerikanska ASHRAE Standard har en jämförelse 
gjorts. En enkel byggnad utgör grunden för beräkningarna (Figur 17).  

Gemensamma förutsättningar 

Byggnaden har en rektangulär form med måtten 20 x 50 m och är 15 m 
hög, fördelat på fem våningar. Ventilationssystemet är av VAV typ och 
luftflödet styrs av temperatur (21-23 °C) och koldioxidnivå (CO2) (400-
900 ppm). Beräkningarna är i båda fall förenklade till att endast ta hänsyn 
till transmissionsförluster (förluster genom klimatskalet) och ventilations-
förluster. Byggnaden värms och kyls med hjälp av tilluften via VAV-
systemet och radiatorer används för att motverka kallraset från fönstren 
under uppvärmningssäsongen. Köldbryggor, luftläckage och varmvatten-
förbrukning med mera har getts samma värden i de båda modellerna vil-
ket betyder att de inte påverkar resultatet av jämförelsen. På varje plan 
arbetar 70 personer. Byggnaden består förenklat av kontorsutrymme, 
trapphus och korridorer (Figur 18). Nyttjandegraden har valts till 70 % 
för personer, belysning och utrustning. Huset har placerats i Stockholm 
som har en årsmedeltemperatur av 6,6°C vilket motsvarar klimatzon 6 i 
ASHRAE Standard.  

Bild: IDA ICE 4.0 

Figur 18: Planlösning 
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BBR-huset 

BBR-huset består av en 250 mm tjock platta på mark av betong, väggar 
förenklat av två lager gips, 195 mm mineralull mellan träreglar, vindskiva 
och putsad fasad. Taket är uppbyggt av 150 mm betong och 100 mm 
mineralull. Fönsterytan uppgår till 40 % av väggarean och fönstren har 
ett U-värde på 2,1 W/m2 och K. Denna konstruktion ger ett medelvärde 
för klimatskalet (Umedel) på 0,69 W/m2 och K. Kravet i BBR är: 
Umedel ≤ 0,7 W/m2 och K. Ventilationsaggregatet antas ha en värmeåter-
vinningsgrad på 80 % och lägsta tillåtna luftflöde är 0,35 liter/sekund 
och m2. Denna konstruktion har valts eftersom den ger en energian-
vändning på 100 kWh/m2 och år vilket är den övre gränsen för lokaler 
enligt BBR. 

Baseline building 

Baseline building är konstruerad enligt Appendix G i ASHRAE Standard 
90.1. Plattan består av 250 mm tjock betong, väggarna av två lager gips, 
70 mm mineralull mellan stålreglar, vindskiva och putsad fasad. Taket är 
uppbyggt av stålbjälkar med 120 mm mineralull emellan och fönstren har 
ett U-värde på 3,12 W/m2 och K. Denna konstruktion ger ett medelvär-
de för klimatskalet (Umedel) på 0,88 W/m2 och K Ventilationsaggregatets 
värmeåtervinnare har en verkningsgrad på 50 % och lägsta tillåtna luft-
flöde är 0,475 liter/sekund och m2. Baseline building ska simuleras fyra 
gånger med en rotation på 0°, 90°, 180° och 270° i förhållande till den 
planerade byggnaden. I detta fall utförs bara två simuleringar eftersom 
byggnaden är symmetrisk. 

Resultat 

I denna analys är det skillnaden i energiförbrukning som jämförs och inte 
energikostnad, som i LEED. Resultatet av analysen är att BBR-huset 
förbrukar 100,1 kWh/m2 och Baseline building förbrukar 139 kWh/m2. 
Detta ger en skillnad på 28 % vilket motsvarar 13 poäng i LEED. 

5.3.4. Fjärrvärme enligt LEED  

Den kommersiella fjärrvärmetekniken kommer ursprungligen från USA, 
där det första systemet byggdes 1877, men det är gamla och omoderna 
system. På Manhattan till exempel, pumps ånga runt i rör i ett system 
som härstammar från 1882 (Allt om bostad, 2010). Att använda sig av 
ånga i stället för vatten som värmebärare medför större värmeförluster i 
systemet och risken för olyckor ökar, det har förekommit dödsfall när 
rör med ånga i brustit (BBC, 2007).  

Styrkan med fjärrvärme är den stora flexibiliteten som finns vid val av 
bränsle. De flesta värmekraftverken i Sverige har värmepannor som är 
flexibla och kan eldas med ett antal olika bränslen, som till exempel bio-
bränslen eller hushållssopor. Värmen kan vara en sekundär produkt från 
olika industrier, till exempel produktionen av el eller stål, vilket gör att 
användandet till uppvärmning kan ses som en ren bonus. Det går även 
att använda överskottsvärme från avloppsvatten. Det är mer miljövänligt 
att elda på en plats med bra rening av utsläppen än att elda på många håll 
utan rening, som blir fallet när alla har sin egen värmekälla. Det är i ge-
nomsnitt tio gånger högre utsläpp av koldioxid från en oljeeldad villa-
panna än från fjärrvärme. Den stora nackdelen ligger i konkurrenssitua-
tionen. I regel kan man som kund bara köpa fjärrvärme från en 
leverantör. Detta har lett till att man i vissa länder, till exempel Danmark, 
valt att reglera marknaden från statligt håll för att skydda konsumenterna 
från alltför höga priser (Fredriksen, Werner, 1993). I Sverige råder, sedan 
elmarknadens avreglering 1995, fri prissättning för fjärrvärme. Det finns 
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dock en lag, Fjärrvärmelagen (2008:263), som reglerar vilka skyldigheter 
fjärrvärmebolagen har gentemot kunder och vilka uppgifter som måste 
finnas med i ett avtal om fjärrvärme (Olofsson, Reinfeldt, 2008). 

En fråga som fortfarande diskuteras i LEED är hur användandet av 
fjärrvärme ska bedömas. En del av problemet består i att fjärrvärme an-
vänds på olika sätt i Sverige och USA. I USA finns fjärrvärme på univer-
sitetscampus eller hos en liten grupp byggnader som delar på en värme-
panna och har ett eget fjärrvärmesystem. Där är det sällsynt att hela eller 
stora delar av tätorter kan ansluta sig till ett centralt fjärrvärmenät som i 
Sverige. En viktig anledning till detta är att amerikanerna anser att fjärr-
värme är en för centraliserad och kollektivistisk lösning och att de inte 
vill förlora sin valfrihet i valet av uppvärmningskälla. Länge har riktlin-
jerna för hur den svenska typen av fjärrvärme skall hanteras varit bristfäl-
liga i LEED. Frågan som gäller energiprestanda är värd upp till 21 poäng 
och kan potentiellt vara en avgörande fråga när det kommer till vilken 
certifieringsnivå ett projekt kan nå. 

USGBC presenterade i augusti 2010 en ny riktlinje för fjärrvärme, 
”Treatment of District or Campus Thermal Energy in LEED V2 and 
LEED 2009 – Design and Construction”. En stor skillnad mot det tidi-
gare sättet att behandla fjärrvärme är att det som tidigare var två obliga-
toriska steg nu har omarbetats till att bli två alternativ, varav endast det 
ena måste uppfyllas. Om den första vägen, Option 1 väljs, behöver inte 
förluster, verkningsgrader eller bränslekostnader med mera redovisas. 
Detta är en relativt enkel väg att gå men den stora nackdelen är att, oav-
sett hur bra en byggnad presterar, max 12 av 21 energipoäng kan uppnås. 
Tar man den andra vägen, Option 2, som nu i och med det nya fjärrvär-
medokumentet är möjlig kan full poäng uppnås. Då krävs det att verk-
ningsgrader, förluster och kostnader redovisas.  

Årsmedelverkningsgrader och systemförluster kan fås genom Svensk 
Fjärrvärme, för de företag som är anslutna till Reko, systemet för kvali-
tetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Huruvida dessa kommer att ac-
cepteras av LEED och GBCI återstår att se, då ännu inga svenska pro-
jekt slutgiltigt granskats. Det stora hindret i dagsläget för att använda 
Option 2 är att bränslekostnader måste anges enligt Larissa Kaplan, 
LEED AP och Tomas Kyhlström på Skanska. Dessa priser är inte of-
fentliga och de flesta fjärrvärmebolag uppger inte sina kostnader. Anled-
ningen är dels att det är svårt att ange ett pris på bränsle när man har en 
stor blandning av sorter som ofta kan variera och vissa bränslen har inget 
pris, till exempel avfall. Den andra anledningen är att priset av naturliga 
skäl är en affärshemlighet. För små amerikanska fjärrvärmenätverk är 
bränslekostnaden mer lättillgänglig.  

Energibesparingen jämfört med Baseline building, som är det LEED-
poängen baseras på, mäts i energikostnad och inte i energiförbrukning. I 
det aktuella fjärrvärmedokumentet finns ingen lösning på hur avsakna-
den av ett pris skall hanteras. Skanska, som är det företag som har flest 
projekt som väntar på att bli certifierade, har valt att inte skicka in ett an-
tal projekt för slutgiltig granskning förrän fjärrvärmen hanterats på ett 
tillfredställande sätt, enligt Larissa Kaplan. De anser att det är viktigt att 
den svenska fjärrvärmen inte missgynnas och vill att klara riktlinjer skall 
upprättas för framtida projekt. Skanska för en diskussion med USGBC 
om hur fjärrvärme skall hanteras. De har formulerat ett förslag på en 
lösning av kostnadsproblematiken baserat på primärenergifaktorer.  

Att fjärrvärmen är billigare än el utgör, enligt Hans Wetterlund rådgivare 
på Byggnadsfysik och Energi inom WSP, ytterligare en problematik ef-
tersom detta gör att den missgynnas då man räknar ut energibesparingen. 
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I en kontorsbyggnad utgör elanvändningen cirka 90 % av den totala 
energianvändningen. I en Baseline building utgör den 75 %. Om priset 
på elen och fjärrvärmen är den samma per kilowattimme blir de olika 
energislagen jämförbara, men inte om fjärrvärmen är billigare. Formeln 
för procentuell energibesparing är 1 minus kvoten för energikostnaden 
för den aktuella byggnaden (Proposed building) och energikostnaden för 
Baseline building. Eftersom fjärrvärmen utgör en större del i nämnaren 
på formeln så kommer en större minskning att ske där om energipriset 
för fjärrvärme är lägre. Detta gör att den procentuella besparingen blir 
mindre ju större prisskillnaden är.  

5.3.5. Grön el enligt LEED 

Syftet med credit EAc6, som handlar om användandet av köpt grön el, är 
att bidra till utvecklingen av nätbaserad el som är producerad av förnyel-
sebara energikällor. För att få 2 poäng skall LEED-projektet uppvisa ett 
kontrakt på inköp av fastighetens el om minst 2 år och på minst 35 % 
förnyelsebara källor till elen. För att få exemplarisk prestanda skall 100 % 
av elen vara från förnyelsebara energikällor.  

För att elen skall räknas som förnyelsebar och få vara grön enligt LEED 
skall den uppfylla kraven i Green-e Energy National Standard ver-
sion 2.0. Enligt denna standard är lämpliga källor till grön el:  

 Solceller 

 Vindkraft 

 Geotermisk energi (ej via värmepump) 

 Viss vattenkraft och så småningom även vågenergi 

 Energi utvunnen ur olika typer av biomassa 

 Energi utvunnen ur vissa former av biodiesel 

 Energi utvunnen ur vissa typer av bränsleceller 

Vattenkraft 

De första punkterna är tydliga och Naturskyddsföreningens Bra miljöval 
delar uppfattning att dessa är förnyelsebara källor till energi. Vad gäller 
vattenkraften däremot går uppfattningarna isär.  

I Sverige anses vattenkraften vara en ren källa till el och den står för näs-
tan hälften av elproduktionen. De flesta stora svenska vattenkraftverk 
byggdes under 1950- och 60-talet. Eftersom vattentillgången inte alltid 
sammanfaller med när behovet av el är som störst, lagras stora mängder 
vatten i magasin för att kunna användas när behov uppstår. Dessutom 
kompletterar vattenkraften i viss mån vindkraft genom att så fort det 
produceras för lite vindkraft, för att det blåser för lite, så kan man ögon-
blickligen öka på vattenkraften (Svensk Vattenkraftförening, 2010). Vat-
tenkraft ingår i naturskyddsföreningens Bra miljöval med vissa restriktio-
ner. Naturskyddsföreningen ställer krav på att kraftverken skall ha 
minimitappning, det vill säga ett minsta flöde genom eller förbi kraftver-
ket. Detta för att bibehålla ekosystemen kring vattendraget. Vissa kraft-
verk har fri reglering då vattendraget kan vara torrlagt under långa perio-
der. Dessa får inte ingå i el märkt med Bra miljöval. Dessutom måste 
licenstagaren för kraftverket investera en viss summa pengar i en miljö-
fond för att minska vattenkraftens negativa effekter och elleveransen 
skall innehålla minst 5 % annan förnybar el (Naturskyddsförening-
en, 2010). 
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Enligt Green-e Standard och därigenom även LEED, är uppfattningen 
om storskalig vattenkraft en annan. Tillåten vattenkraft är:  

 Vattenkraft från en ny anläggning utan fördämning eller en befintlig 
fördämning kan godkännas om vattenkraftanläggningen är certifierad 
enligt amerikanska Low Impact Hydropower Institute eller en kana-
densisk motsvarighet, eller om kraftanläggningen består av en turbin i 
en pipeline eller bevattningskanal.  

 I enskilda fall, som godkänns av Green-e, kan en stegvis ökning av 
kapaciteten på en befintlig fördämning göras där den nya produktio-
nen uppgår till max 5 MW.  

Nya fördämningar är inte godkända enligt Green-e. Detta betyder att 
våra befintliga svenska vattenkraftverk inte räknas som gröna i LEED. 
Följaktligen får andra former av energi väljas om man vill uppnå poäng 
enligt LEED EAc6.  

Vindkraft 

Att vindkraft är miljövänlig och förnyelsebar råder inga tvivel om. Här är 
Green-e och naturskyddsföreningen eniga. Enligt LEED krävs att leve-
rantören av vindkraft skall ha genomgått en oberoende tredjepartsverifi-
kation att standarden i Green-e har uppfyllts. Detta innebär ett problem 
då Sverige har egna standarder och Green-e inte verkar i Sverige. Vi har i 
EU enligt lag ursprungsmärkt all el. Vid köp av el märkt med Bra miljö-
val uppfyller elen av tredjepart, i detta fall Naturskyddsföreningen, upp-
ställda miljökrav. Det är i dagsläget oklart om LEED skulle kunna tänka 
sig att godkänna svensk vindkraft, detta återstår att se då projekt 
certifierats.  

En annan väg att gå för att uppnå denna poäng i LEED är att köpa vil-
ken el som helst, grön eller inte, och komplettera denna med ett köp av 
en amerikansk REC (Renewable Energy Certificate). En REC är ett sorts 
certifikat som garanterar att elen är miljömässigt bra och säljs separat 
från själva elen (U.S. DE, 2010). Ett LEED-projekt i Sverige kan således 
köpa amerikanska RECs och på så sätt få LEED-poäng.  I Borgarfjord 
har Ericsson valt att köpa miljömärkt el men de strävar bara efter miljö-
vinsten och inte LEED-poäng eftersom de inte vill köpa RECs. 

6. DISKUSSION  

Att miljöcertifiera byggnader ligger i tiden och många företag har förstått 
att de måste ta sitt ansvar för att Sverige ska kunna uppnå ställda krav på 
en förbättrad miljö med mindre skadliga utsläpp och större hushållning 
med resurser. Ericsson är ett exempel på ett sådant företag. De har en 
väl genomtänkt plan som bland annat innehåller ett globalt paket med 
tekniska kravspecifikationer för hur de ska kunna minska sin miljöpåver-
kan. Ett led i att säkra att de sitter i byggnader som både är miljövänliga 
och billiga i drift är att de i möjligaste mån vill LEED-klassa lokalerna 
de hyr.  

Fallstudien.  

I fallet Borgarfjord 3 kunde man ha önskat att LEED-certifieringen initi-
erats mycket tidigare, redan i programskedet. Tanken med LEED är att 
det skall användas som ett verktyg under projekteringen. Eftersom arbe-
tet med LEED inte initierades förrän i bygghandlingsskedet var det för 
sent att påverka byggprocessen på vissa punkter till att bli mer miljövän-
lig och att påverka val som kunde ha bidragit till högre poäng. Vad gäller 
materialval, som till exempel golvbeläggningar, kunde hänsyn ha tagits 
mer till LEED för att styra dem mot miljövänligare alternativ. Ur syn-
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punkten regionalt producerade material och återanvänt material kunde 
en fördjupad analys ha gjorts på vilka leverantörer som hade varit att fö-
redra och valen kunde ha gjorts utifrån denna. Informationen som krävs 
är visserligen inte alltid lätt att få från leverantörer även om de nu börjar 
få upp ögonen för vad framtidens kunder kommer att kräva av dem. När 
det gäller att återanvända material, tror vi att det är en av nycklarna till att 
skapa ett mer hållbart samhälle. I Borgarfjord byts, till exempel, cirka 
1000 fullt fungerande fönster ut och går till återvinning. De är visserligen 
omoderna och har dåliga U-värden, men skulle kunna återanvändas. I 
framtiden skulle vi vilja se någon form av återanvändningsstation där 
bland annat gammalt byggmaterial kan lämnas in och eventuellt bytas 
mot något annat som projektet har användning för. Resultatet av simule-
ringen med tilläggsisolering visar att det inte är ekonomiskt försvarbart 
att isolera byggnaden mer. Det skulle endast innebära en minskad energi-
användning med 2,6 kWh/m2 och år. 

LEED – utvecklat för USA 

LEED 2009 är baserat helt på amerikanska standarder och förutsättning-
ar och är därmed väldigt svårt att anpassa till länder utanför USA. Till 
exempel bör man inte kräva att grön el skall vara certifierad enligt ameri-
kanska Green-e Energy Certified Products, då Green-e endast verkar i 
USA. Andra nationella miljömärkningar för el bör även accepteras. Ett 
annat exempel är hur man betraktar fjärrvärme. Att fjärrvärme inte finns 
i någon större utsträckning i USA, bör inte hindra oss i Norden från att 
få tillgodogöra oss de miljömässiga vinsterna som systemet medför. Det 
verkar som om en lösning på fjärrvärmeproblematiken kommer allt när-
mare. Till stor del handlar det om att USA inte förstått hur vår typ av sy-
stem fungerar och hur vi upplevt problematiken i LEED. Skanska ligger 
i täten och driver frågan genom en diskussion med USGBC. Listan på 
problem vid användningen av LEED kan göras lång och förhoppningen 
är att allt åtgärdas så snart som möjligt för att LEED skall vara ett bra al-
ternativ i stora delar av världen. Stora förhoppningar finns på den nya in-
ternationella versionen som utlovats till 2012. 

Positivt med LEED är att projekt är jämförbara oavsett var i världen de 
ligger och att det görs en homogen bedömning världen över så att ägare 
och hyresgäster vet vad de kan förvänta sig av en LEED-certifierad 
byggnad. När LEED 2009 lanserades så gällde poängen för regionala 
prioriteringar (RP) bara för USA, totalt 4 poäng. På grund av kritik mot 
denna orättvisa införde USGBC i oktober 2010 en internationell lista 
med ett antal globala prioriteringsfrågor som möjliggör för alla projekt, 
oavsett var i världen de är lokaliserade, att uppnå dessa fyra poäng. Detta 
är en tillfällig men välkommen och efterfrågad lösning. 

Verktyg 

LEED Online, som är verktyget som används vid insamling av doku-
mentation och förberedelse av en ansökan, har många barnsjukdomar 
och fungerar ännu inte tillfredsställande. Förutom att det är ganska lång-
samt, är problemet att formulären som skall fyllas i uppdateras hela tiden, 
varpå de gamla formulären förvandlas till beta-versioner. Små föränd-
ringar görs väldigt ofta. Detta är bra på så sätt att alla felaktigheter som 
upptäcks åtgärdas, men formulären man arbetar med blir plötsligt inak-
tuella och idag finns inget sätt att föra över information från ett gammalt 
formulär till ett nytt. Detta betyder att det blir en stor del administrativt 
arbete som inte tillför någonting till vare sig projektet eller miljön. LEED 
Online har bekymmer och var kanske inte riktigt färdigutvecklat när det 
lanserades. 
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Energi 

Stora skillnader finns mellan svenska och amerikanska standarder där 
krav ställs på en byggnads energiprestanda. ASHRAE Standard ställer 
tekniska krav på specifika byggnadsdelar och inte på huset som helhet. 
Kraven är, i våra ögon, väldigt lågt ställda. Till exempel behöver fönster 
inte ha ett högre U-värde än 3,12 W/m2 och K, vilket är sämre än ett 
kopplat tvåglasfönster, och en bottenplatta behöver inte isoleras alls, be-
roende på vilken klimatzon en byggnad befinner sig i. I vissa klimatzoner 
är en tunn isolering längs kanten på plattan ett krav. BBR ställer funk-
tionskrav på byggnadens totala energiprestanda, vilket är en metod som 
lämnar stor frihet för hur utformningen av en byggnad kan ske. Det vik-
tiga är att skapa ett bra inneklimat för byggnadens brukare utan att slösa 
energi. Detta kan uppnås på många olika sätt, men genom att sätta tek-
niska krav på specifika delar finns det en risk att helheten glöms bort. Vi 
anser att det svenska sättet att se på byggnaden som en helhet är ett 
mycket mer relevant sätt att se på energianvändning.  

Trots att svenska byggprojekt presterar bra vid en LEED-certifiering, 
och att ASHRAE Standard har betydligt lägre krav än BBR, anser vi att 
kraven för energihushållning bör skärpas i BBR. Tekniken finns redan nu 
att bygga hus som drar mycket mindre energi, och vi ser gärna att de ge-
mensamma europeiska politiska målen satta till 2020 uppnås mycket tidi-
gare i Sverige. Vi hoppas att Sverige ska vara ett av de länder som driver 
utvecklingen framåt och att vi ska kunna vara en förebild för andra län-
der som inte kommit lika långt med sitt miljöarbete. Att gå från 100 till 
80 kWh/m2 och år för lokaler i zon III är, enligt vår mening, inte till 
räckligt.  

Prioriteringar i LEED 

Ibland är viktningen av poäng orättvis i positiv riktning. Att saker som är 
självklara i Sverige automatiskt ger gratis poäng i LEED, som till exem-
pel tillgången till säker parkering för cyklar. Detta kan bero på att USA 
och Sverige har helt olika förutsättningar. I USA är det i många städer 
inte möjligt att ta cykeln på grund av att det inte finns några cykelvägar. 
Ett annat exempel är hur synen på bevattning skall ske skiljer sig åt. I 
Sverige har vi sällan sprinklers i våra gräsmattor hemma och under ett 
torrår accepterar de flesta att gräsmattan blir brun under en tid, då vi vet 
att den återhämtar sig så snart det börjar regna igen. I USA däremot är 
sprinklers mycket vanliga, både för att klimatet i vissa fall torkar ut väx-
ter, men även för att det är allmänt accepterat att använda bevattning. 
Detta skulle kunna vara orsaken till att bevattningsfrågan är viktig i 
LEED och att det är lätt för svenska projekt att få poäng här.  

Två faktorer som saknas i LEED tycker vi är frågor som rör radon och 
buller. Buller, från främst trafik, berör de flesta byggnader i städer och 
det påverkar i högsta grad de som bor och arbetar där. Detta kan vara en 
poäng för LEED att införa, åtminstone i LEED for Homes och LEED 
for Neighborhoods. Den skulle visserligen vara lätt att erhålla av projekt 
som ligger utanför de stora städerna, men precis som poängen för kol-
lektivtrafik gynnar vissa projekt skulle denna poäng gynna andra projekt. 
Radongas i hus och dricksvatten kan ge upphov till lungcancer och stora 
delar av världen är påverkad av radon. Även denna aspekt är mycket vik-
tig för människorna som brukar bygganden och skulle vara lämpad att ha 
med i en LEED-klassning av ett projekt. Problemen med radon är rela-
tivt enkla att undvika genom att bygga en tät grund eller genom att venti-
lera en krypgrund, samt att kontrollera dricksvattnet i enskilda brunnar.  
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Vad gäller emissioner tycker vi inte att LEED tar tillräcklig hänsyn i alla 
avseenden. Till exempel får ett projekt poäng om en viss procent av ma-
terialet köpts inom en radie av 80 mil från byggnaden. Det skulle vara 
bättre att till exempel ställa krav på mängden koldioxidutsläpp som 
transporten av materialet genererar. Det kan i många fall vara mer miljö-
skadligt med en kort transport på lastbil än en betydligt längre transport 
på båt eller tåg. Ett annat sätt kan vara att ha poängnivåer för procentuel-
la delar av transporter som sker med miljöanpassade bränslen.  

Ett exempel på hur en liten detalj kan ställa till problem i en LEED-fråga 
är sättet på vilket emissionerna från ett material ska anges. I Sverige mäts 
och anges den mängd VOC (Volatile Organic Compounds) som avges 
från ett material medan det i USA och LEED mäts och anges hur myck-
et VOC som tillförts materialet. Denna till synes lilla skillnad ställer till 
problem i form av att tillverkare av produkterna inte har den efterfrågade 
informationen utan måste lägga tid och resurser på att ta reda på den. 
Här borde båda sätten vara tillåtna att använda. 

Materialtillverkare 

Vi fick möjligheten att delta i ett möte mellan Pia Öhrling, miljökonsult 
på Piacon, och representanter från Weber (före detta Maxit) och deras 
ägare Saint Gobain. Där framkom att de är mycket intresserade av att 
veta hur de kan leverera bra och relevant information till sina kunder om 
hur de kan uppfylla olika aspekter inom LEED. De vill på ett tydligt sätt 
presentera informationen så att projekt som står i begrepp att välja mate-
rial ser vad de har att erbjuda, så att de enkelt kan få fram informationen 
de behöver och därmed väljer Weber. Saint Gobain äger även flera andra 
stora företag som producerar byggmaterial. Om de har ambitionen att ge 
relevant information för LEED-certifiering för alla sina företag, är detta 
mycket positivt. Detta skulle vi önska från fler tillverkare. Enligt Larissa 
Kaplan på Skanska är detta redan en realitet i USA. Där är LEED känt, 
alla stora byggföretag har jobbat med LEED och många stora material-
tillverkare har relevant information på sina hemsidor, vilket gör det lätta-
re att välja material som ger poäng i systemet.  

Sammanfattningsvis 

Sammantaget kan vi konstatera att LEED inte används som det är tänkt i 
dagsläget, vilket beror på att det är nytt för svenska byggprojekt. Detta 
leder till att LEED-certifieringen på många sätt blir en efterkonstruktion 
i jakten på ett bra betyg och en plakett. Eftersom svenska byggnader 
presterar bra och vi i Sverige kommit långt inom området är denna efter-
konstruktion fullt möjlig och inte orättfärdig. I dagsläget kan vi konstate-
ra att LEED Gold är relativt lätt att uppnå, byggnadsmässigt, för svenska 
projekt att uppnå och att Platinum inte alls är utom räckhåll. Det är dock 
en tidskrävande process och byggnadens placering är av mycket stor vikt. 
Förhoppningen är att svenska projekt ska bli ännu bättre och att den nya 
internationella versionen av LEED verkligen blir bra och hjälper oss att 
sikta ännu högre.  

7. FRAMTIDA STUDIER  

Som en fortsättning på detta examensarbete hade det varit intressant att 
fördjupa sig i alla de olika områdena som LEED tar upp i en certifie-
ringsprocess som MR, SS med flera. Utöver Core & Shell kunde man 
dessutom ha utforskat de andra LEED-varianterna som till exempel den 
för Operations and Maintenance eller den för Schools.  
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En studie som kunde ha utgjort ett helt examensarbete skulle kunnat 
vara att utförligt jämföra ASHRAE och BBR och dess olika krav. Full-
ständiga datorsimuleringar och fiktiva eller reella hus enligt de båda stan-
darderna och som en Baseline building, kunde ha ingått i en sådan studie.  

I och med den nya internationella versionen av LEED, som skall börja 
utformas i dagarna med hjälp av representanter vid Round Table, är en 
viktig aspekt att noggrant gå igenom vad som behöver förbättras. Vad 
skulle stimulera svenska byggprojekt att bli bättre? Skulle en skärpt ver-
sion av LEED resultera i att projekt i andra delar av världen inte klarar 
kraven och därmed låter bli att certifiera sig? Var går gränsen och hur 
skall LEED kunna bidra till att förbättringen blir global?  

Dessutom skulle det vara intressant med en studie i huruvida krav bör 
ställas på befintliga byggnaders energianvändning och inte bara på ny-
producerade. 

8. SLUTSATSER  

Det finns olika verktyg för att miljöcertifiera byggnader. En av dem är 
LEED, som satsar på jämförbarhet över hela världen. Svenska projekt 
ligger bra till när de ska certifieras och svensk byggnorm och praxis tar 
oss långt i en certifieringsprocess. Vissa saker kan vi dock bli bättre på. 
Vi skulle kunna förändra människors syn på vattenkonsumtion. I Sverige 
anser vi oss ha gott om vatten och bryr oss därför inte så mycket om att 
spara på vatten på ett sätt som hade varit möjligt. Vi är bra på att åter-
vinna material i Sverige men dåliga på att återanvända. Här finns fortfa-
rande mycket att lära.  

När ett nationellt system sprids till resten av världen uppstår problem på 
vägen. USGBC har valt att behålla systemet i sitt grundutförande istället 
för att anpassa det efter olika länders behov och förutsättningar. Detta 
ger jämförbara byggnader över hela världen men resulterar i tidskrävande 
och dyra klassningar eftersom verktyget, LEED, inte är anpassat till 
byggregler och processer i det aktuella landet. I Sverige har detta lett till 
att många certifieringar blir efterkonstruktioner där LEED kommer in i 
bilden först när byggnaden är projekterad eller rent av färdigbyggd. Den-
na efterkonstruktion är inte möjlig i alla länder men i Sverige har vi 
kommit långt när det gäller miljöarbete, vilket i många fall möjliggör en 
certifiering i efterhand. Om vi fortsätter att efterkonstruera miljöcertifie-
ringar så är det vår åsikt att Sveriges ställning som förebild i detta område 
riskerar att försämras. När LEED integreras i byggprocessen kommer 
även kostnaden för certifieringen att minska eftersom en del av det dub-
belarbete som förekommer idag försvinner. 

Energisimuleringen visar att svenska byggnader klarar sig bra i LEED 
när det gäller energianvändningen. Vår slutsats är att det beror på en 
kombination av att BBR jämförelsevis är ganska bra och att ASHRAE 
har för låga krav. Skärpningen av kraven i kommande BBR är dock, en-
ligt vår mening, inte tillräckliga. Kunskapen finns redan nu att bygga mer 
energisnåla hus. 

Vi anser inte att det viktigaste är att uppnå en hög poäng enligt LEED, 
utan i första hand att byggnader certifieras enligt LEED, BREEAM eller 
liknande certifieringssystem. För att certifieringssystemen skall kunna 
vara med och påverka, är det viktigt att de får komma in i byggprocessen 
i ett tidigt skede och att de blir en naturlig del av bygget. Vi hoppas att 
alla byggprojekt ska göra vad de kan för att minska sin påverkan på mil-
jön, och till följd av detta kommer fastighetsägaren få lokaler som är bil-
ligare i drift och blir attraktiva på fastighetsmarknaden. 
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10.  BILAGOR 

10.1. Bilaga 1 – Tabell över baspoängen i LEED Core & Shell 

Kategori Credit Poäng/ Max-
poäng 

Titel 

Sustainable Sites (SS)    

 SS Prerequi-
site 1 

Obligatorisk Construction Activity Pollution Prevention  

 SS Credit 1 1 poäng Site Selection 

 SS Credit 2 5 poäng Development Density and Community Connectivity 

 SS Credit 3 1 poäng Brownfield Redevelopment 

 SS Credit 4.1 6 poäng Alternative Transportation - Public Transportation 
Access 

 SS Credit 4.2 2 poäng Alternative Transportation - Bicycle Storage and 
Changing Rooms 

 SS Credit 4.3 3 poäng Alternative Transportation - Low-Emitting and Fuel-
Efficient Vehicles 

 SS Credit 4.4 2 poäng Alternative Transportation - Parking Capacity 

 SS Credit 5.1 1 poäng Site Development - Protect or Restore Habitat 

 SS Credit 5.2 1 poäng Site Development - Maximize Open Space 

 SS Credit 6.1 1 poäng Stormwater Design - Quantity Control 

 SS Credit 6.2 1 poäng Stormwater Design - Quality Control 

 SS Credit 7.1 1 poäng Heat Island Effect - Nonroof 

 SS Credit 7.2 1 poäng Heat Island Effect - Roof 

 SS Credit 8 1 poäng Light Pollution Reduction 

 SS Credit 9 1 poäng Tenant Design and Construction Guidelines 

 Totalt 28 poäng  

    

Water Efficiency (WE)    

 WE Prerequi-
site 1 

Obligatorisk Water Use Reduction 

 WE Credit 1 2-4 poäng Water Efficient Landscaping 

 WE Credit 2 2 poäng Innovative Wastewater Technologies 

 WE Credit 3 2-4 poäng Water Use Reduction 

 Total (max) 10 poäng  

    

Energy and Atmos-
phere (EA) 

   

 EA Prerequi-
site 1 

Obligatorisk Fundamental Commissioning of Building Energy 
Systems 

 EA Prerequi-
site 2 

Obligatorisk Minimum Energy Performance  

 EA Prerequi-
site 3 

Obligatorisk Fundamental Refrigerant Management 

 EA Credit 1 3-21 poäng Optimize Energy Performance 

 EA Credit 2 4 poäng On-site Renewable Energy 

 EA Credit 3 2 poäng Enhanced Commissioning 

 EA Credit 4 2 poäng Enhanced Refrigerant Management 

 EA Credit 5.1 3 poäng Measurement and Verification - Base Building 

 EA Credit 5.2 3 poäng Measurement and Verification - Tenant Submetering 

 EA Credit 6 2 poäng Green Power 

 Total (max) 37 poäng  
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Credit Kommentarer 

  

SSp1 
Minska föroreningar i byggskedet genom att kontrollera jorderosion, sedimentation i dagvattensystemet 
samt minska uppkomsten av damm. 

SSc1 
Undvika bebyggandet av olämpliga tomter och minska miljöpåverkan från en byggnads placering på 
tomten. 

SSc2 
Styra bebyggelse till urbana områden med existerande infrastruktur, skydda grönområden samt bevara 
livsmiljöer och naturresurser. 

SSc3 
Rehabilitera skadade tomter där bebyggelse är försvårat av föroreningar samt minska trycket på oex-
ploaterad mark. 

SSc4.1 Minska utsläpp från och ianspråktagande av mark för biltrafik. 

SSc4.2 " 

SSc4.3 " 

SSc4.4 " 

SSc5.1 
Bevara befintliga naturområden samt återställa skadade områden för att gynna livsmiljöer och biodiver-
sitet.  

SSc5.2 
Gynna biodiversitet genom att tillhandahålla en stor andel öppen yta i förhållande till byggnadens 
fotavtryck. 

SSc6.1 
Minska störningar av naturlig hydrologi genom att reducera hårdgjorda ytor, öka lokal infiltration och 
minska eller eliminera föroreningar från dagvatten. 

SSc6.2 Minska störning av och utsläpp till naturliga vattendrag genom att omhänderta dagvatten.  

SSc7.1 
Minska värmeavgivningen för att minimera påverkan på mikroklimat och människors och djurs livsmil-
jöer.  

SSc7.2 " 

SSc8 

Minimera ljusföroreningar från byggnaden och tomten, bidra till minskad upplysning av himlen om 
natten, förbättra mörkerseende genom minskad bländning samt minska byggnadens påverkan på 
nattliga miljöer. 

SSc9 Utbilda hyresgäster och förvaltare i att hyresgästanpassa lokalerna på ett hållbart sätt. 

  

  

  

WEp1 
Öka vatteneffektiviteten i byggnader för att minska påverkan på kommunala vattentäkter och avlopps-
system. 

WEc1 Minska eller eliminera användandet av tapp-, grund- och ytvatten för bevattning utomhus.  

WEc2 Minska mängden avloppsvatten samt tappvattenförbrukningen och öka lokal infiltration. 

WEc3 
Ytterligare effektivisera vattenanvändningen inom byggnaden för att minska vattenbehovet och mäng-
den avloppsvatten. 

  

  

  

EAp1 
Verifiera att byggnadens energirelaterade system installeras, kalibreras och driftas i enlighet med 
byggherrens projektkrav, baserade på bygghandlingar. 

EAp2 
Fastställa en miniminivå för byggnadens energieffektivitet och installationer för att minska kostnader 
och miljöpåverkan till följd av onödig energianvändning. 

EAp3 Minska uttunningen av ozonskiktet på grund av CFC. 

EAc1 
Uppnå högre nivå av energieffektivitet än vad som ställs krav på i EAp2 för att minska miljöpåverkan 
och kostnader relaterade till överdriven användning av energi. 

EAc2 
Uppmuntra till produktion av förnyelsebar energi på fastigheten för att minska kostnader och miljöpå-
verkan på grund av användandet av fossila bränslen.  

EAc3 
Påbörja certifieringsstarten så tidigt som möjligt i processen och utföra extra aktiviteter efter det att 
systemens prestandan verifierats. 

EAc4 Minska uttunningen av ozonskiktet på grund av CFC. 

EAc5.1 Se till att byggnaden i fortsättningen har en låg energiförbrukning. 

EAc5.2 Se till att byggnaden i fortsättningen har en låg elförbrukning. 

EAc6 Främja nätbaserad förnyelsebar energi med ett neutralt utsläppsnetto. 
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Kategori Credit 
Poäng/ 
Maxpoäng Titel 

Materials and Resources 
(MR)    

 
MR Prere-
quisite 1 Obligatorisk Storage and Collection of Recyclables 

 MR Credit 1 1-5 poäng 
Building Reuse  - Maintain Existing Walls, Floors 
and Roof 

 MR Credit 2 1-2 poäng Construction Waste Management 

 MR Credit 3 1 poäng Materials Reuse 

 MR Credit 4 1-2 poäng Recycled Content 

 MR Credit 5 1-2 poäng Regional Materials 

 MR Credit 6 1 poäng Certified Wood 

 Total (max) 13 poäng  

    

Indoor Environmental 
Quality (IEQ)    

 
IEQ Prere-
quisite 1 Obligatorisk Minimum Indoor Air Quality Performance 

 
IEQ Prere-
quisite 2 Obligatorisk Environmental Tobacco Smoke (ETS) Control 

 IEQ Credit 1 1 poäng Outdoor Air Delivery Monitoring 

 IEQ Credit 2 1 poäng Increased Ventilation 

 IEQ Credit 3 1 poäng 
Construction Indoor Air Quality Management Plan 
During Construction 

 
IEQ Credit 
4.1 1 poäng Low-Emitting Materials - Adhesives and Sealants 

 
IEQ Credit 
4.2 1 poäng Low-Emitting Materials - Paints and Coatings 

 
IEQ Credit 
4.3 1 poäng Low-Emitting Materials - Flooring Systems 

 
IEQ Credit 
4.4 1 poäng 

Low-Emitting Materials - Composite Wood and 
Agrifiber Products 

 IEQ Credit 5 1 poäng Indoor Chemical and Pollutant Source Control 

 IEQ Credit 6 1 poäng Controllability of Systems - Thermal Comfort 

 IEQ Credit 7 1 poäng Thermal Comfort - Design 

 
IEQ Credit 
8.1 1 poäng Daylight and Wiews - Daylight 

 
IEQ Credit 
8.2 1 poäng Daylight and Wiews - Wiews 

 Total  12 poäng  

    

 Totalt alla 100 poäng  
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Credit Kommentarer 

MRp1 
Minska avfallet som hyresgästerna producerar vilket forslas till deponi, genom att tillhandahålla möjlig-
heter för källsortering. 

MRc1 
Öka befintliga byggnaders livslängd, bevara resurser, bibehålla kulturvärden, minska avfall samt mins-
ka miljöpåverkan från nya byggnader med avseende på material, tillverkning och transport 

MRc2 
Se till att rivnings- och byggavfall inte deponeras eller förbränns. Se till att återvinningsbart material 
återgår till tillverkningsprocessen eller återanvänds på lämpliga sätt. 

MRc3 
Återanvända byggnadsmaterial och produkter för att minska efterfrågan på nya material och minska 
avfall, vilket leder till minskad påverkan kopplat till utvinningen och förädlingen av nya resurser.  

MRc4 
Öka efterfrågan på byggmaterial som innehåller återvunnet material, vilket leder till minskad påverkan 
kopplat till utvinningen och förädlingen av nya resurser.  

MRc5 
Öka efterfrågan på material och produkter från regionen, vilket stödjer användningen av lokala material 
och minskar miljöpåverkan av transporter.  

MRc6 Uppmuntra till miljövänligt skogsbruk 

  

  

  

IEQp1 
Fastställa krav på luftkvalitet inomhus för att förbättra den och bidra till en bättre komfort och hälsa för 
brukarna. (I de fall då lokala föreskrifter är strängare kan de användas i stället för ASHRAE). 

IEQp2 Förhindra eller minimera att brukare, invändiga ytor och ventilationssystem exponeras för tobaksrök. 

IEQc1 Tillse att ventilationssystemet övervakas för att öka brukares komfort och hälsa 

IEQc2 
Möjlighet till extra tilluft för att förbättra luftkvalitet inomhus och höja komforten för brukare samt främja 
deras hälsa.  

IEQc3 
Minska problem med inomhusluftkvalitet på grund av byggnation för att förbättra komfort och hälsa för 
byggnadsarbetare och brukare.  

IEQc4.1 Minska luftföroreningar som kan vara skadliga för brukarna och byggnadsarbetarna. 

IEQc4.2 " 

IEQc4.3 " 

IEQc4.4 " 

IEQc5 Minska brukarnas exponering av potentiellt farliga partiklar och kemiska föroreningar. 

IEQc6 
Tillgodose en hög nivå av individuell kontroll vad gäller termisk komfort för att främja produktivitet, 
komfort och hälsa. 

IEQc7 
Tillhandahålla en termiskt komfortabel miljö som främjar brukarnas produktivitet och välmående samt 
möjliggöra utvärdering av den termiska komforten. 

IEQc8.1 
Förse brukaren med en koppling mellan inne och ute genom att föra in dagsljus i byggnaden och ge 
möjlighet till utblick. 

IEQc8.2 " 
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10.2. Bilaga 2 – Intervjuer 

Enligt Lantz (2007) delas intervjuer in i öppna, öppet riktade, halvt struk-
turerade och strukturerade. Vi har valt frågor som är öppet riktade (ÖR) 
och halvt strukturerade (HS). Den öppet riktade intervjun ger stort ut-
rymme för subjektiva svar men ämnet inom vilket frågan skall behandlas 
är styrt. I den halvstrukturerade intervjun är frågan bestämd men svaret 
kan ges fritt kring frågan. 

10.2.1. Intervjufrågor 

 Ge en beskrivning av vem du är i företaget och i LEED-
sammanhang. (ÖR) 

Frågor som rör Borgarfjord 

 Av vem togs beslutet att LEED-certifiera Borgarfjord? (HS) 

 Varför skall Borgarfjord LEED-certifieras? Målsättning? (Sta-
tus/miljö/policy?) (HS) 

 Vilken LEED-nivå väntade ni er från början att uppnå i Borgarfjord? 
(Gold?) (HS) 

 Varför begränsa sig till den nivån (guld) och inte satsa högre i Borgar-
fjord? Hade Platinum varit omöjlig? (ÖR) 

 Vilka förändringar har du märkt av pga. LEED i Borgarfjordprojek-
tet? (Positivt/negativt) (ÖR) 

 Hur tycker du att arbetet med LEED-certifieringen har gått hittills i 
Borgarfjord? (ÖR) 

 Hur mycket extra beräknas Borgarfjord-projektet ha kostat pga. 
LEED? Både i rena förändringar i bygget och i extra arbets- och kon-
sultkostnader? (HS) 

 Varför LEED och inte BREEAM/Miljöklassad byggnad/Green Bu-
ilding/Annat? (HS) 

Frågor som rör Ericsson 

 Vilken är Ericssons miljöpolicy? (ÖR) 

 Hur ser Ericsson på grön el? Kommer ni att köpa sådan? (ÖR) 

 Har Ericsson planer på att LEED-certifiera andra byggnader? Andra 
certifieringssystem än LEED? (ÖR) 

 Kostar det Ericsson mer att hyra en LEED-certifierad byggnad? (HS) 

 Vilka klassningssystem känner du till? (HS) 

Frågor som rör LEED 

 Vad tycker du om LEED? Användbarhet? Applicerbarhet? Miljövän-
lighet? Arbetsmiljövänlighet? (ÖR) 

 Beskriv problemet med fjärrvärme i LEED (v3.0). (HS) 

 Hur har fjärrvärmefrågan lösts i LEED? (HS) 

 Är Fortum samarbetsvilliga i att hitta en lösning? Hur skall de drivas 
på? (HS) 

 Beskriv problemet med kostnader vs kWh i LEED? På vilket sätt på-
verkar det våra projekt i Sverige? (HS) 

 Vilka förväntningar har du på den nya internationella (svens-
ka?)versionen av LEED (år 2012)? (ÖR) 

 Vilka förändringar hoppas du framför allt är införda i den nya inter-
nationella versionen av LEED? (ÖR) 
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 Vilken blir Sveriges roll i internationella LEED? Får vi vara med i ut-
vecklingen? (HS) 

 Saknar LEED något väsentligt i din åsikt? (Bullerföroreningar mot 
omgivningen och mot dem som nyttjar byggnaden?). (ÖR) 

 Beskriv problemet med att vår vattenkraft inte får räknas som grön el. 
Är det så? (HS) 

 Tycker du att storskalig vattenkraft skall räknas som grön el? Var-
för/varför inte? (HS) 

 Driver de parametrar som LEED fokuserar på rätt utveckling i Sveri-
ge? (ÖR) 

 Hämmar LEED nytänkande i svenska projekt genom att vi relativt 
lätt kan uppnå guld och är nöjda med det? Vad skulle få oss att bli 
mer ”taggade”? Morot? (ÖR) 

 Vad tror du om LEED:s framtid i Sverige? (ÖR) 

 Hur står sig svenska byggen jämfört med amerikanska i allmänhet? 
Energi/byggnadskvalitet/kostnad? Stora skillnader? (ÖR) 

 Framtida studier – vilka exjobb skulle du vilja se? (ÖR) 

Frågor som rör SGBC 

 Kommer ett svenskt GBCI att inrättas? Kommer vi i Sverige att kun-
na hantera certifieringar själva? (HS) 
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10.2.2. Intervju med Per Widén, Head of Technology, Real Estate, Ericsson 

En intervju med Per Widén genomfördes 2010-09-23. Per ingår i en 
stabsgrupp på 20 personer som kallas Group Real Estate på Ericsson 
vilka ansvarar för företagets samtliga lokaler världen över. De sköter hy-
resavtal, juridiska frågor, upphandling av drift och underhåll, arkitektur 
och design med mera. Ericsson har övergått från att äga till att nu hyra 
alla sina lokaler. Hyreskontrakten löper från ett par år upp till 25 år, men 
normalt i 10 till 15 år, ibland med möjligheten att hoppa av mot en 
straffavgift. På detta sätt minskar de risken att i konjunktursvängningar 
sitta på outnyttjade lokaler. Ericsson håller för närvarande på att omloka-
lisera flera av sina kontor och testlaboratorier i södra Stockholm till Kista 
i Stockholm, för att till slut samla hela sin Stockholmsverksamhet till 
Kista. Borgarfjord 3 är en av de ombyggda kontorslokalerna i Kista som 
kommer att hyras av Ericsson. I Sverige hyr Ericsson alla sina kontorslo-
kaler fullt utrustade med all fast inredning. Lös inredning, säkerhetsut-
rustning och verksamhetsspecifik utrustning för till exempel servrar och 
laboratorier, inreder Ericsson själva med. Globalt kan hyresavtalet variera 
från att inte täcka annat än klimatskalet till att innefatta en fullt utrustad 
lokal.  

Ericsson har ett globalt paket med tekniska kravspecifikationer. Som en 
del i dessa krav rekommenderas starkt att byggnader som Ericsson hyr 
skall vara miljöklassade enligt något miljöklassningssystem för byggnader 
och då allra helst enligt LEED. Ericssons mål är att alltid uppnå nivån 
Gold inom LEED. På detta sätt har de säkrat att lokalen de hyr har både 
en låg driftskostnad och uppfyller krav på inomhusmiljö och ventilation 
samt att lokalen har bästa förutsättningar att hjälpa Ericsson nå uppställ-
da miljömål.  

Ett av miljömålen som Ericsson har är att minska sina koldioxidutsläpp 
(CO2) med 40 % mellan 2008 och slutet av 2012 med 2008 som refe-
rensår. Den stora källan till CO2-utsläpp är Ericssons produkter och inte 
i första hand lokalerna. En produkt som Ericsson lanserat är basstationer 
som är designade för att klara av sitt kylbehov utan tillförsel av energi, 
vilken tidigare ofta tillfördes med hjälp av ett dieselaggregat. Tornen är 
utformade så att de kyls genom skorstensverkan. I framtiden skulle man 
potentiellt kunna klä tornen med solceller och de skulle kunna bli helt 
självförsörjande (Figur 19). 

 
Bild: Betongvaruindustrin, 2007 

Figur 19: Ericssons basstationer, Power Tube- konceptet, designa-
de av Thomas Sandell 
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Ericsson har, i ett kostnads- och energibesparingsled, infört ett koncept 
som innebär att arbetsplatserna skall utnyttjas mer effektivt. På vissa 
platser har de anställda inte en egen arbetsplats, utan ett flertal platser de-
las på en större grupp människor. Detta ger högre interna laster per m2 
men lägre energiförbrukning per anställd. I LEED premieras en låg 
energikostnad per m2 och ingen hänsyn tas till energiförbrukningen per 
anställd vilket Per anser är negativt.  

Ericsson har stora testlaboratorier och serverhallar i Kista. Dessa kräver 
stora mängder energi. Att få en konstant försörjning av el utan avbrott 
till serverhallarna är mycket viktigt. Servrarna har användare spridda över 
hela jorden och används dygnet runt. Ericsson är delägare i Telge Kraft 
som förvaltar kraftportföljer åt företag. Genom Telge handlar de sin el 
för Sverige som sedan 2008 är helt grön enligt naturskyddsföreningens 
Bra miljöval. Från 2011 består den gröna elen helt av vattenkraft. Enligt 
den nuvarande versionen av LEED är inte storskalig vattenkraft god-
känd som grön el, men eftersom vi i Sverige anser att den är grön kom-
mer Ericsson i fortsättningen köpa sin el enligt våra svenska villkor. Det-
ta kommer inte att ge poäng vid LEED-certifieringen av till exempel 
Borgarfjord, men det kommer att ge Ericsson byggnader med en tillför-
litlig försörjning av grön el.  

I sin verksamhet har Ericsson datorhallar och energikrävande testlabb 
som har ett kylbehov dygnet runt, året runt. Ericsson arbetar efter tre 
huvudprinciper för effektiv energitillförsel i dessa lokaler. 

1. Det vanligaste alternativet är värmeåtervinning från kylmaskiner. 
Exempel på anläggningar är de i Hudiksvall, tre stycken i Kista, 
Tellusborgsanläggningen i södra Stockholm, två anläggningar i 
Älvsjö, Borås, Mölndal och Karlskrona. I Karlskrona säljs även 
den återvunna värmen till en närliggande skola. 

2. Frikyla, det vill säga att nyttja den kalla uteluften för värmeväx-
ling till köldbärarsystemet. 

3. Energiavtal med energileverantörer, i exempelvis Göteborg och 
Linköping som har både fjärrvärme och fjärrkyla, där möjlighet 
finns att återföra överskottsvärme från Ericssons verksamhet till 
fjärrvärme- och fjärrkylenätet. 

Eftersom Ericsson är en stor hyresgäst har de kunnat ställa krav på loka-
lerna de hyr. Att få en byggnad som är klassad enligt LEED och/eller ett 
annat system är något som de kan lägga in i sina kravspecifikationer utan 
större problem. I Sverige kan det ingå i hyresavtalet medan de i andra 
länder kan behöva betala lite extra för en miljöklassning. Miljöarbetet är 
en självklar del i Ericssons arbete och de fortsätter att utvecklas inom 
området. 
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10.2.3. Intervju med Larissa Kaplan, LEED AP, Skanska 

En intervju med Larissa Kaplan genomfördes 2010-10-06. Larissa  är ur-
sprungligen från USA men bor och arbetar sedan tre år i Sverige. Hon är 
utbildad LEED AP och jobbar nu på Skanska. På frågan om vilket pro-
blemet egentligen är med fjärrvärme i LEED berättar Larissa att en stor 
del i problemet med den svenska fjärrvärmen är att USGBC inte riktigt 
förstår vad det är och hur den fungerar. Det finns ingen direkt jämförbar 
lösning i USA enligt henne, eftersom det de kallar för ”District heating” 
fungerar mer lokalt, och för en mindre grupp med hus, än vad de svens-
ka systemen gör. En annan del av problemet är att det inte finns något 
bra sätt att sätta ett pris på ”non market energy” som till exempel spill-
värme som en del svenska fjärrvärmeverk har tillgång till. I LEED skall 
energin för uppvärmning räknas i dollar istället för kilowattimmar. Om 
man inte kan få tillgång till kostnaden måste man räkna energibesparing-
en enligt ett alternativ i LEED som ger max 12 poäng istället för 21 po-
äng. Detta gör att fjärrvärme missgynnas rejält. Larissas förklaring till 
varför det är kostnaden som jämförs och inte förbrukningen är troligtvis 
att det skapar en större förståelse hos allmänheten att prata om bespa-
ringar i kronor och ören istället för kilowattimmar. Skanska håller på att 
ta fram ett förslag på hur fjärrvärme och fjärrkyla ska bedömas vilket de 
hoppas ska skrivas in i nästa fjärrvärmedokument från USGBC. I samar-
bete med Göteborg energi, Eon och Fortum försöker de ta fram en mo-
dell för prissättningen. Alla projekt som Skanska håller på att klassa en-
ligt LEED väntar på svar på denna fråga innan de kan gå vidare med 
certifieringarna. De vill inte lämna in sina projekt för certifiering innan 
problemet är löst, eftersom de vill visa att svenska projekt inte vill bli 
missgynnade för sin fjärrvärme. Skanska har även involverat Svensk 
fjärrvärme i detta arbete. Reko-fjärrvärme är ett system för kvalitets-
märkning av fjärrvärmeleverantörer som funnits hos Svensk fjärrvärme 
sedan 2005. Syftet med systemet är att skapa jämförbarhet, öppenhet och 
trygghet för kunder. 

Larissa tycker att LEED är det bästa miljöklassningssystemet som finns 
just nu. Det motiverar hon med att det tillåter jämförelse mellan byggna-
der och att människor i allmänhet kan förstå vad en credit innebär. Hon 
tycker att LEED kvantifierar hållbarhet på ett bra sätt. Vidare anser hon 
att systemet är lätt att använda när man väl har lärt sig det, vilket just nu 
är ett problem i Sverige eftersom ingen ännu jobbat tillräckligt länge med 
det. I USA tog det ungefär fyra år efter att systemet lanserats till det 
verkligen tog fart och började användas i stor skala år 2005. Sedan fanns 
det ytterligare en utvecklings- och utbildningsfas på två till tre år innan 
det var implementerat hos de stora entreprenörerna. Idag förstår dessa 
vad LEED är och det är självklart för dem att vara med i certifierings-
processen. I Sverige har systemet ännu bara använts i något år vilket för-
klarar en stor del av de problem som vissa aktörer beskrivit med syste-
met. Larissa tror att LEED kommer att få en liknande utveckling i 
Sverige som det fick i USA med en kraftigt ökande efterfrågan de när-
maste åren. I USA har många stora leverantörer av byggmaterial uppgif-
ter om hur ett LEED-projekt kan få poäng med deras produkter. Till ex-
empel finns uppgifter om återvunnet innehåll och var det är producerat. 

I USA ger vissa kommuner fördelar till projekt som LEED-klassas, till 
exempel förtur vid behandling av bygglovsansökan, lägre fastighetsskatt 
och tillstånd att bygga med högre densitet. Banker kan ge lån med lägre 
ränta. Det förekommer lokala krav på att en bygglovsansökan ska inne 
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hålla ett LEED-scorecard och en LEED AP måste finnas även om pro-
jektet inte senare kommer att klassas. Vidare krävs ett bidrag till en fond 
för grönt byggande som senare betalas tillbaka om en LEED klassning 
går igenom.  

Larissas förhoppningar på den internationella versionen, LEED 2012, är 
att den på ett bättre sätt än nuvarande ska bidra till en global miljöpåver-
kan och ytterligare underlätta jämförelsen mellan byggnader över na-
tionsgränser. Vilken eller vilka standarder som är lämpliga att använda är 
svårt att säga, men det troliga är att det blir ISO- eller ASHRAE Stan-
dard. Framför allt anser hon att det är viktigt att LEED inte tappar sin 
jämförbarhet och att samma standard används världen över. 

När det kommer till punkten som handlar om vad som saknas i LEED, 
är det första Larissa tänker på LCA och koldioxidemissioner. Hon tycker 
även att fokus borde läggas på gröna ytor i stället för på gröna tak. I 
många fall kan en ny park i kvarteret vara fler till nytta än ett grönt tak. 
Därför borde det vara möjligt för fastighetsägaren att investera i parken 
eller ge bidrag till nationalparker och få tillgodoräkna sig detta i projektet. 
Kanske ska man till och med kräva att gröna ytor skapas för att bevilja 
bygglov. Utbildning finns redan inom LEED i form av Green Associate 
och Accredited Professional, men Larissa tycker att det borde utvecklas 
till att omfatta en kortare utbildning av samtliga som jobbar med ett 
LEED-projekt. Det borde finnas möjlighet att få poäng genom att följa 
en utstakad väg för utbildning och uppföljning inom ett projekt. Larissa 
ifrågasätter också starkt viktningen av poängen inom LEED. Hon tycker 
bara att det egentligen finns en bra viktning inom området Sustainable 
Sites. Slutligen måste övriga världen få tillgång till poäng inom Regional 
Priority (RP) för att skapa lika förhållanden för alla. En tänkbar RP-
poäng för Sverige, där vi inte kommit så långt, skulle kunna vara den om 
återanvändning av material.  

Vid frågan om huruvida den svenska vattenkraften ska räknas som grön 
el, kan Larissa förstå att vi i Sverige tycker att det borde vara så med tan-
ke på att det gäller gamla befintliga kraftverk och inte frågan om att byg-
ga ut något oreglerat vattendrag. Men hon påpekar också att hela världen 
måste titta på mer innovativa sätt att utvinna energi från vatten, till ex-
empel genom vågkraft eller genom att utnyttja naturliga vattenfall. I dis-
kussionen om energi kommer hon in på solenergi, som måste bli ett mer 
naturligt inslag i projekten trots kostnaderna. Det kanske krävs att skat-
terna för att sälja el till elnätet ses över för att skapa incitament för fas-
tighetsägare att satsa på tillverkning av förnybar el. I dagsläget är det näs-
tan omöjligt att tjäna pengar på sådana lösningar. Vad gäller vindkraft, 
som LEED premierar utan att ställa särskilda krav, påpekar Larissa att 
den kan vara lika dålig som vattenkraft. Vindkraftparker ute i vattnet kan 
störa havsmiljön. Det behöver inte vara så men kan vara det. Hon tycker 
att el märkt med Bra miljöval är utmärkt och borde fungera för LEED. 
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10.2.4. Intervju med Bengt Wånggren, VD, SGBC 

En intervju med Bengt Wånggren genomfördes 2010-10-06. Bengt job-
bar sedan 2009 som VD för Sweden Green Building Council (SGBC).  

År 2012 kommer en ny internationell version av LEED. Bengts förvänt-
ningar på denna är att den framförallt ska leda mot ett hållbart samhälle. 
Han vill även se att de svenska metoderna, som till exempel vår fjärr-
värme, inte ska missgynnas som de gör i nuläget, utan ges de poäng som 
de förtjänar. I processen med att skapa den nya internationella versionen 
av LEED 2012 har de nordiska länderna tillsammans tilldelats en av to-
talt 18 platser vid det så kallade International Roundtable, där aktörer 
från olika delar av världen ska mötas och diskutera utformningen. Fin-
land meddelade vid träffen Nordic Summit, den 5 oktober 2010, att de 
inte är intresserade av att delta i detta arbete, Norge har ingen ambition 
att skicka någon, Danmark har inte svarat och Island är inte direkt aktu-
ella. Detta leder till att Sverige kommer att representera Norden vid des-
sa möten men vilken person Sverige skall skicka är ännu inte fastställt.  

Bengt poängterar vikten av utbildning inom LEED och inte bara i form 
av att projekt bör ha en LEED AP utan även på bredare front. Alla som 
jobbar i ett LEED-projekt ska känna till de fördelar som det medför och 
LEED AP:n skall bara fungera som en katalysator. 

I stort sett tycker Bengt att LEED behandlar de flesta viktiga områdena. 
Om han saknar något skulle det möjligtvis vara att LEED behandlade 
innemiljö och arbetsmiljö i större utsträckning. Sverige har kommit långt 
inom detta område.  

På frågan om huruvida LEED hämmar utvecklingen i Sverige genom att 
vi här når bra betyg med väldigt små tillägg till vårt sätt att bygga, svarade 
Bengt att den frågan kommit upp vid en konversation med Scot Horst 
från USGBC på Nordic Summit. Generellt ser de att vi i Sverige ligger 
mycket högt när vi LEED-klassar våra byggnader, kanske kan det vara så 
att nivån Platinum i framtiden inte räcker till. Skämtsamt kom de fram 
till att en ny nivå, ”Sweden”, skulle behövas. Risken finns att det skapas 
en form av inflation där inget annat än högsta betyg anses vara värt nå-
got, vilket kan leda till att projekt som inte bedöms kunna nå högsta be-
tyg istället inte klassas alls. Bengts åsikt är att det kommer att behövas yt-
terligare nivåer över Platinum för att öka incitamenten i länder som 
ligger långt fram i arbetet med miljöfrågor att fortsätta utvecklas inom 
området. En tänkbar lösning på problemet att det inte finns fler ädelme-
taller över platina, kan vara att lägga till ett plus (+) efter klassningsnam-
net, till exempel ”Platinum +”. Detta är inte bara en fråga i Sverige utan 
det finns även städer i USA, till exempel Portland i Oregon och Seattle i 
Washington, som ligger långt framme och där väldigt många byggnader 
når Platinum.  

SGBC:s roll i framtiden, när det gäller arbetet med LEED, kommer att 
bestå av att sprida information om LEED, utbildning av LEED AP och 
Green Associates samt att de ska tillhandahålla en fråga/svar-tjänst. 
SGBC ska jobba för att LEED-certifiering i Sverige ska ske på svenska 
med svenska metoder och utan att alla dokument behöver översättas till 
engelska. Själva certifieringen kommer inte att skötas av SGBC utan av 
en instans som bestäms av USGBC vilken kommer att motsvara GBCI. 
Vidare jobbar SGBC för att bli fullvärdig medlem i WorldGBC och 
kommer att vara det allra senast 2012. 
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I Sverige måste vi bli bättre på att sprida och dela med oss av vår kun-
skap till andra länder. Vi har en bra infrastruktur, effektiva fjärrvärmesy-
stem och vi bygger energieffektiva byggnader men saknar kompetenta 
föredragshållare som kan sprida kunskapen.  

Sverige är bra miljöanpassat jämfört med många andra länder. Vi har 
många kommunala system och infrastruktur att vara stolta över. Bengt 
nämner bland annat kollektivtrafik, fjärrvärmesystem och sopsugsystem. 
Vi har länge varit duktiga på materialval och farliga ämnen i våra byggen. 
Vi har goda kunskaper om innemiljö och vi kan sådant som andra länder 
bara börjat fundera på. Bengt tycker att vi är dåliga på att tala om för 
omvärlden vad vi kan. 
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10.2.5. Intervju med Pia Öhrling, LEED-samordnare Borgarfjord 3, Piacon 

En intervju med Pia Öhrling genomfördes 2010-09-30. Pia är handledare 
för detta examensarbete och jobbade vid arbetets start som miljökonsult 
på WSP Sverige. Under arbetets gång har Pia slutat på WSP och driver 
nu det egna konsultföretaget Piacon. Pia är ansvarig miljöledare för 
LEED-certifieringen av Borgarfjord 3. 

Kostnaderna för LEED-certifieringen av Borgarfjord börjar nu bli klara. 
I ren konsultkostnad kommer certifieringen att kosta cirka 1,4 miljoner 
kronor uppdelat på WSP – 770 000 (inklusive en granskning från GBCI), 
EnergoRetea – 500 000 och elkonsulten – 80 000. Arkitekter, konstruk-
törer och Arcona kommer inte att stå för några större kostnader. 

LEED har inte påverkat Borgarfjord i någon stor utsträckning. De änd-
ringar och tillägg som har gjorts är: 

 IDA-modellering av driften av huset har gjorts. Dock har inte instal-
lationer ändrats för LEED utan på grund av kraven i systemhandling-
en. 

 Krav finns på FSC-märkt trä. 

 Krav finns på att inte få in smuts i ventilationssystemet innan drift. 

 Antalet cykelparkeringar har ökats. 

 Reserverade parkeringsrutor för miljöbilar har införts. 

 Utomhusbelysningen har anpassats till LEED. 

 Byte av gipsleverantör till en LEED-godkänd sådan har skett. 

 Uppföljning, mätning och verifiering av energi har gjorts, utbildning 
av personal har genomförts. 

 Blandare valdes till mer snåla sådana. 

 Bygget har hållits renare med ansvarig för detta.   

 Högre procent avfall har gått till återvinning med dokumentation på 
detta. 

Fönsterval och installationer har LEED inte påverkat då dessa skulle ha 
valts ändå. Golvbeläggningar kunde ha påverkats om LEED hade kom-
mit in tidigare i processen. 

När rivningsavfall och annat byggavfall tas om hand dokumenteras allt i 
en avfallsplan och ett intyg på vart avfallet tar vägen, avfallsdokument, 
upprättas. Borgarfjord har 60 % återvinning på avfallet. Installationsgol-
ven som revs ut ur den befintliga byggnaden drog ner siffran eftersom de 
inte gick att dela upp i fraktioner. Pia har tolkat det som att förbränning 
av avfallet inte är godtagbart i LEED utan endast återvinning och åter-
användning. 

Pia tycker att det största arbetet med LEED är all dokumentation. Hon 
tycker även att miljökraven inte är särskilt höga i dagsläget och att de 
kunde vara lite tuffare. Förhoppningar inför framtiden är att LEED ska 
bli lite mer internationellt och att vi kan komma ifrån amerikanska stan-
darder. Förhoppningsvis kan LEED ta lärdom av omvärlden. Vi i Sveri-
ge är till exempel bra på arbetsmiljö, innemiljö, kemikalier och emissio-
ner. Vi har Basta och Sunda Hus med mera.  

Pias synpunkter på delar i LEED rör till exempel kapitlet om regionalt 
producerat material. Att det skall vara regionalt är bra men hänsyn borde 
även tas till vilket färdmedlet för materialet varit inom de 80 milen. 
Dessutom kan ett material färdas fram och tillbaka inom de 80 milen 
utan att det märks på LEED-poängen. I stället kunde större fokus läggas 
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på vilka utsläpp som görs i samband med transport. En annan fråga som 
gäller gips är huruvida industrigips från rökgasrening, transporterat på 
lastbil, verkligen är bättre än naturgips, fraktat med båt? LCA:er och 
EPD:er går att luras med. En förhoppning är att svensk grön el ska få 
betraktas som grön även i LEED. Pia är kritisk till alternativet Sverige 
har att få LEED-poäng, nämligen att köpa US RECS. 

Ett förslag, som Pia fått av Nordea, är att det skulle kunna vara ett krav 
att en klassning görs enligt Operations & Maintenance efter det att en 
byggnad är LEED-klassad.  

Till sist tycker ändå Pia att LEED är ett kvalitetskvitto och att det är bra 
med miljöcertifiering av byggnader. Poängen som krävs för att uppnå 
olika nivåer är bra och Pia tycker att det skall vara ett stort hopp mellan 
Gold och Platinum, precis som det är i dagsläget. Jämfört med ameri-
kanska byggen tror Pia att svenska byggen generellt står sig bra.   

Sveriges roll i den nya internationella versionen av LEED blir att vi i 
Norden kommer att ha en gemensam nordisk grupp som kommer att ha 
en röst i en referensgrupp för LEED. Vi kommer att alternera mellan 
länderna vem som får vara den enda rösten i referensgruppen. 

Pia tycker att det är mycket svårt att säga vilken framtid LEED får i Sve-
rige. Skanska är stora inom området och kan styra hur det går. De har 
många LEED-projekt, ca ¾ av landets alla projekt. BREEAM-projekten 
i landet är endast ett fåtal, cirka 3 st.  

När ett nytt LEED-projekt skall registreras görs detta på LEED Online. 
Betalning sker med ett kreditkort och sedan får man tillgång till de verk-
tyg man behöver för att göra en LEED-certifiering. 

Anledningen till att Borgarfjord är så överdimensionerat som det är, vad 
gäller ventilation och dylikt är att Ericsson vill ha flexibla kontor med 
samma belysning, kyla och ventilation överallt. Det ingick alltså i deras 
krav. 
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10.2.6. Intervju med Therese Malm, Uppdragsledare, WSP Sverige 

En intervju med Therese Malm genomfördes 2010-10-12. Therese tycker 
att LEED är väl genomtänkt. De har verkligen bearbetat alla poängen 
även om resultatet av detta kan diskuteras. Det kan vara deras strategi att 
vara lite krångliga och dyra, för att det ger status. Möjligheten att som 
projekt kunna hoppa över poäng är inte så bra ur miljösynpunkt. Det 
skulle kunna vara som i andra certifieringssystem att man måste uppfylla 
vissa krav på alla områden. I dagsläget kan man, om man vill, helt hoppa 
över en del aspekter och istället uppfylla andra beroende på ambitionsni-
vå. Therese känner, precis som många andra, att de amerikanska stan-
darderna är svåra att jobba med. Även de som hon haft kontakt med på 
WSPs kontor i USA, Flack and Kurtz i New York, som jobbar med 
samma frågor har problem att tolka ASHRAE Standard. GBCI som 
granskar projekten och godkänner dem säger att alla ska få en lika be-
dömning, men så är inte fallet. Den mänskliga faktorn spelar roll och 
GBCI har inte möjlighet att med mängden projekt de hanterar gå in i 
varje punkt och kontrollera så mycket som egentligen skulle behövas.  

I den nya internationella versionen av LEED tror Therese att ASHRAE 
Standard kommer att fortsätta användas. Det är nödvändigt för att kunna 
fortsätta jämföra projekt. ASHRAE Standard är dock väldigt hårt styrt 
och risken finns att utveckling hämmas på grund av att friheterna är så 
små. På samma sätt skulle utveckling kunna hämmas med en standard 
som BBR eftersom den är så fri. Det är svårt att veta vilket som är bäst. 
Therese är övertygad om att USA kommer att fortsätta ha sin nationella 
version av LEED, trots att alla andra länder kommer att få rätta sig efter 
den nya internationella versionen år 2012. Hon hoppas att den nya ver-
sionen tar till sig det vi vet om farliga ämnen och faktiska emissioner, 
samt att buller- och akustikfrågor införs. Therese är kritisk till poängen 
som handlar om regionalitet. Hur mycket utsläpp en vara genererar vid 
sin transport är mycket mer relevant än om den färdats inom en 80 mils 
radie. Detta kan dock vara svårt att implementera internationellt. 

Therese är emot ny produktion av storskalig vattenkraft. Att däremot 
använda den befintliga som vi har i Sverige måste däremot vara mycket 
bättre än vissa andra alternativ som kärnkraft. Hon litar på Bra miljöval 
och tycker att det är ett jättebra sätt att få en miljömärkt el.  

Det är bra att LEED tittar på var material kommer ifrån och hur stor del 
återvunnet material som används, det kan vi i Sverige behöva bli bättre 
på. Therese tycker också att det är bra att energianvändningen jämförs på 
ett bra sätt i LEED. Tidigare har vi varit vana vid att det görs lite för 
godtyckligt i Sverige. Huruvida vattenfrågan i LEED är relevant eller inte 
för oss i Sverige har diskuterats. Therese tycker att det är bra att den är 
med och att den är viktig även för oss även om vi har en god vattentill-
gång i Sverige. Vattnet skall renas och värmas upp och detta kos-
tar energi. 

Det finns en risk att LEED hämmar svenska projekt, enligt Therese, ef-
tersom det är så styrt. LEED-hus behöver inte alltid vara så bra, mycket 
beror även på hur de sköts. LEED släpper byggnaden lite väl lättvindigt 
så snart en certifiering är klar. De nöjer sig med att det finns en möjlighet 
att styra vissa funktioner i ett hus, inte att dessa styrningar faktiskt görs.  

Avslutningsvis tipsar Therese om att framtida examensarbeten, som fort-
sättning på detta examensarbete, skulle kunna jämföra ett befintligt hus i 
två beräkningsmodeller. Man skulle kunna jämföra dem enligt ASHRAE 
Standard och BBR på ett mycket ingående sätt. 
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10.3. Bilaga 3 - Jämförande energiberäkningar enligt BBR och ASHRAE 
Standard  

10.3.1. BBR-huset 

 
Monthly Delivered Energy 

 
Figur 20: Resultatfil BBR-huset från IDA ICE 4.0 
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10.3.2. Baseline building 

 
Monthly Delivered Energy 

 
Figur 21: Resultatfil Baseline building från IDA ICE 4.0 
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10.3.3. Baseline building roterad 90 grader 

 
Monthly Delivered Energy

 
Figur 22: Resultatfil Baseline building + 90 grader från IDA 
ICE 4.0 

10.3.4. Resultat 

Medelvärdet av de två Baseline building modellerna blir 139 kWh/m2. 
Eftersom byggnaden är symmetrisk har simuleringar inte utförts med ro-
tationerna 180° och 270°. Vid jämförelse av byggnaderna enligt LEED 
New Construction ska inte hyresgästens verksamhet (Equipment, tenant) 
räknas med. Vid jämförelse med BBR-Huset så framgår det att BBR - 
Huset är 28 % bättre vad gäller energianvändningen. 
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10.3.5. Fördelning av energianvändningen 

 

Figur 23: Procentuell fördelning av energianvändning i BBR-huset  

 

Figur 24: Procentuell fördelning av energianvändning i Baseli-
ne building 
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10.4. Bilaga 4 - Resultat av energisimulering av Borgarfjord 3 

10.4.1. Föreslagen byggnad, proposed building 

 
Monthly Delivered Energy 

 
Figur 25 Resultatfil Proposed building, Borgarfjord 3 från IDA ICE 4.0 
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10.4.2. Föreslagen byggnad med tilläggsisolering 

 
Monthly Delivered Energy 

 
Figur 26 Resultatfil Proposed building med tilläggsisolering 

10.4.3. Resultat 

Med den extra isolering som tillförts, 80 mm mineralull på ytterväggarna 
och 100 mm på taket, erhålls endast en minskning av energianvändning-
en med 2,6 kWh/m2 och år. Denna minskning är för liten för att motive-
ra den kostnad som tilläggsisolering av den aktuella byggnaden skulle 
medföra. 


