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Sammanfattning  

  

  Titel: Miljöcertifieringssystemet LEED 

– En uppsats om hur systemet kan förbättras 

Författare Dag Wirdenius 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Examensarbete nummer Nr. 112 

Handledare Henry Gonza Muyingo 

Nyckelord Fastigheter, miljöcertifiering, LEED, gröna byggnader 

   

Denna kandidatuppsats behandlar miljöcertifieringssystemet LEED ur ett internationellt 

perspektiv. Uppsatsen behandlar den problematik som finns inom systemet och redogör för hur 

det bör utvecklas för att bli mer fungerande på den svenska såväl som internationella marknaden. I 

arbetet presenteras även förslag på punkter som bör förbättras eller tilläggas till systemet. 

 

Byggnader står för 40 % av den totala energiförbrukningen i Europa och miljöcertifiering av 

byggnader kan därför spela en viktig roll i att uppnå de gemensamma energi- och klimatmålen 

såväl som för utvecklingen av en hållbar framtid. Allt fler hyresgäster efterfrågar miljöcertifierade 

fastigheter och pressen på fastighetsägare ökar, då de måste börja certifiera sina befintliga 

byggnader för att konkurrera med energieffektiv nyproduktion. Miljöcertifiering ökar fokus mot 

miljöfrågor, driver på utvecklingen av miljötekniska lösningar och en LEED certifierad byggnad 

bidrar bland annat till förbättrad luft- och vattenkvalitet, minskad miljöpåverkan, ökat driftnetto 

och förbättrad hälsa bland hyresgäster. 

 

LEED är det miljöcertifieringssystem med störst internationellt spridning och allt fler svenska 

byggnader registreras och certifieras enligt LEED. Systemet är dock inte anpassat efter svenska 

förutsättningar. Det finns ett antal punkter som bör diskuteras för att systemet skall förbättras. 

Idag är certifieringsprocessen för tidskrävande, amerikanska standarder måste användas och det 

finns även problem gällande uppföljning och granskning av internationella projekt. En del av 

dessa punkter skulle kunna lösas genom att utbilda svenska granskare som har god kunskap om 

regionala förutsättningar, lagstiftning och standarder. Vidare skulle systemet kunna förbättra sin 

bedömning av inomhusmiljö genom att involvera fastighetens hyresgäster mer. Införandet av 

gröna hyresavtal och estetiska credits till systemet kan öka engagemanget bland hyresgäster såväl 

som kännedomen om LEED.    
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Abstract  

  

  Title: LEED Green Building Certification System 

-A thesis about how the system can be improved 

Authors Dag Wirdenius 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 

Thesis number Nr. 112 

Supervisor Henry Gonza Muyingo 

Keywords Real Estate, green building, certification, LEED 

   

This bachelor thesis examines the green building rating system Leadership in Energy and 

Environmental Design (LEED) from an international and Swedish perspective. The thesis 

highlights the problems that exist within the system and describes how the system could better 

accommodate an international market. The report also presents suggestions for improvements and 

additions to the system. 

 

Buildings are responsible for 40% of the European energy consumption and Green buildings are 

therefore significant in reaching common energy and climate goals. An increasing number of 

tenants are demanding green buildings and the property owners are therefore forced to certify 

their existing buildings in order to compete with energy-efficient new construction. Green 

building rating systems are increasing focus on environmental issues, is pushing the development 

of technologies and a LEED certified building is contributing to minimized environmental 

impacts, increased net operating income and improved health among tenants. 

 

LEED is the largest international rating system and the number of registered and certified Swedish 

projects is increasing. However, the system was not developed to be used in Sweden and projects 

face challenges employing a U.S.-based rating system internationally. The certification process 

can be time consuming, required American standards may not agree with local regulations and 

there are also problems regarding the follow-up and review of international projects. Some of the 

areas of concern could be solved by increasing dialogue with Swedish reviewers that have good 

knowledge of regional conditions and standards. The system could also improve its chapter about 

indoor environment by involving the building's tenants more. 
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Förord 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Efterfrågan på miljöklassade byggnader är växande, både bland fastighetsägare såväl som 

bland hyresgäster. Idag finns det en mängd olika miljöcertifieringssystem tillgängliga på den 

svenska marknaden, vilka alla har olika bedömningsgrunder och krav. Idag siktar i princip 

alla stora nybyggnationsprojekt på någon typ av miljöcertifiering. Det krävs dock inte enbart 

energieffektiv och miljövänlig nyproduktion utan det är framförallt debefintliga byggnaderna 

som måste effektiviseras
1
. Fastighetsägare pressas till att miljömärka sina äldre, befintliga 

fastigheter för att konkurrera med gröna nybyggnationer. Äldre fastigheter riskerar att falla 

bort som alternativ då miljön blir allt viktigare när företag söker nya lokaler och fokus ligger i 

dagsläget på nya fastigheter.
2
 I detta arbete har jag valt att studera miljösystemet LEED och 

den versionen som appliceras på befintliga byggnader. 

 

Byggnader är den största enskilda posten i Europas energiomsättning och svarar för cirka 40 

procent av den totala energianvändningen. Detta innebär att våra befintliga byggnader spelar 

en stor roll för en hållbar utveckling och framtid
3
. Sveriges riksdag har satt upp ett 

miljökvalitetsmål som innebär att byggnader måste minska sin energiförbrukning samt bli mer 

effektiva gällande energi. Detta miljökvalitetsmål innebär att byggbeståndets 

energianvändning skall minska med 20 procent till år 2020 och med 50 procent till år 2050 i 

förhållande till förbrukningen år 1995
4
. Miljöcertifiering av byggnader kan komma att bli en 

viktig komponent för att uppnå de gemensamma energi- och klimatmålen. Det kan även ha en 

påverkan på utvecklingen av ett hållbart samhälle. Många personer inom fastighets- och 

byggbranschen räknar med än mer skärpta miljökrav på byggnader i framtiden. 

Fastighetsägare i Sverige vet att de byggnader som inte är energieffektiva kommer att behöva 

förbättras för att kunna konkurrera med liknande fastigheter och inbringa lika höga 

hyresintäkter
5
. Kostnader för energi har ökat och tron är att i det i framtiden kommer öka 

ytterligare i form av höjda energiskatter och pålagor, då samhället strävar efter energieffektiva 

byggnader.  

                                                 
1
 M. Bonde, H. Lind, S. Lundström (2009) 

2
 Levander M., Dagens Industri Tema Fastigheter (2012-03-07) Sida: 32 

3
 Deutsche Bank Research (2010) 

4
Naturvårdsverket (2012) 

5
 Bengt Wånggren, Metro (2012-01-16) 
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1.2 Syfte/Frågeställning 

Syftet med detta arbete är att belysa den problematik som finns inom 

miljöcertifieringssystemet LEED samt att komma med förslag till vissa förbättringar. Jag 

kommer att beskriva vad miljöcertifiering är och varför det är viktigt samt beskriva hur 

certifieringssystemet LEED fungerar. De unika frågeställningar som behandlas i denna 

uppsats är främst: 

 

 Vilka är de största problemen med LEED och hur kan det förbättras? 

 Bör mer fokus riktas mot hyresgästerna och deras direkta inomhusmiljö? 

 

1.3 Metod 

För besvara de frågeställningarna nämnda ovan kommer intervjuer med sakkunniga personer 

från företag inom branschen att genomföras. Dessa intervjuer skall utgöra grunden till arbetet 

och ge mig bakgrund till min analys. Jag har valt att basera mitt arbete på intervjuer då det 

finns en liten mängd litteratur som behandlar just dessa frågeställningar. Det material som 

finns om ämnet består, i huvudsak, av guider och rapporter från USGBC samt uppsatser och 

examensarbeten. Jag har läst ett antal uppsatser som handlar om miljöcertifieringar ur olika 

perspektiv. Ingen av dessa berör dock, mer djupgående, hur miljöcertifieringssystemen bör 

förbättras och anpassas till den svenska marknaden.  

 

1.4 Avgränsningar 

Det finns ett antal olika miljöcertifieringssystem på den svenska fastighetsmarknaden. I detta 

arbete kommer jag dock enbart att behandla det amerikanska certifieringssystemet LEED. Jag 

kommer i synnerhet att studera hur detta systemär uppbyggt och hur det appliceras 

påbefintliga byggnader. 

 

Anledningen till varför jag valt att studera LEED är för att jag redan besitter vissa 

grundkunskaper om systemet samt att de sakkunniga personer jag har intervjuat är insatta i 

detta system. 



 

 9 

1.5 Disposition 

Denna rapport är uppdelad i tre huvuddelar. Den första delen av rapporten beskriver hur 

certifieringssystemet LEED grundades, hur det är uppbyggt samt dess intentioner. I denna del 

beskrivs även certifieringsprocessen samt hur stora certifieringskostnaderna är. Den första 

delen skall ge bakgrundsinformation om systemet för att på så vis ge läsaren bättre förståelse 

för följande delar av arbetet. Den andra delen av uppsatsen redogör för hur LEED bedömer 

området inomhusmiljö och vilka miljöförbättringar systemet skall bidra till. Även denna del 

skall ge bakgrundinformation för att öka förståelsen för följande analys. Den tredje och 

avslutande delen av arbetet belyser den problematik som sakkunniga människor anser existera 

i LEED för befintliga byggnader. I denna del beskrivs även hur systemet kan förbättras samt 

vad som bör tilläggas och möjligheterna för utveckling av en svensk version av LEED.  
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2. MILJÖCERTIFIERING AV BYGGNADER 

2.1 Allmänt 

Att miljöcertifiera en byggnad innebär att objektivt bedöma hur miljövänlig en byggnad är. 

En certifiering innebär att byggnaden får en stämpel och ett godkännande på att den är 

miljömässigt hållbar. Miljöcertifiering av byggnader är något som vuxit fram inom fastighet- 

och byggbranschen under senare år och idag ställer många stora aktörer krav på att deras 

lokaler skall vara miljöcertifierade. I dagens samhälle siktar nästan samtliga 

nybyggnadsprojekt på någon form av certifiering.  

 

Det finns ett antal olika miljöcertifieringssystem på den svenska marknaden, vilka alla 

bedömer hur miljövänlig en byggnad är på olika grunder. Vissa system tittar enbart till 

byggnadens energianvändning och förbrukning, medan andra system bedömer t.ex. 

byggnadens närområde, vattenanvändning och inomhusmiljö. De två, internationellt sett, 

största certifieringssystemen är BREEAM och LEED. På den svenska marknaden används 

dock även bland annat certifieringssystemen EU Green Building och Miljöbyggnad. I detta 

arbete har jag valt att enbart studera LEED. 

 

2.2 Vikten av miljöcertifieringssystem 

Miljöcertifiering av byggnader ökar fokus på miljöfrågor som annars inte har en betydande 

roll i förvaltningen av en fastighet. Många fastighetsägare reflekterar inte över aspekter som 

till exempel transporter, dagvattenhantering, vilken miljöhänsyn kontrakterade städbolag tar 

och vart byggnadens avfall tar vägen i slutändan
6
. Utöver detta är miljöcertifiering positivt i 

den bemärkelsen att det blir ett erkännande för de fastighetsägare som är duktiga och arbetar 

kontinuerligt med miljöfrågor.  

 

Ur fastighetsägares perspektiv är miljöcertifiering viktigt för att kunna attrahera de kunder 

som har ett intresse i att minska sin miljöpåverkan. I och med att allt fler byggnader certifieras 

samtidigt som hyresgäster ställer krav på någon miljöcertifiering ökar pressen på 

fastighetsägare som inte kan erbjuda certifierade lokaler. Detta leder till, generellt sett, bättre 

byggnader. För stora fastighetsägare blir miljövinsten inte markant i och med en certifiering, 

                                                 
6
 Intervjuperson 3 
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då de oftast redan förvaltar sina fastigheter på ett miljövänligt vis. Däremot kan mindre ägare 

göra stora miljövinster i och med certifiering. 

 

Att byggnader erhåller miljöcertifiering är även viktigt för hela bygg- och fastighetsbranschen 

då det driver på utvecklingen av miljötekniska lösningar såväl som miljövänliga 

förvaltningsprocesser. Det bidrar till att byggnader får bättre miljöegenskaper och prestanda
7
. 

 

Vidare är miljöcertifiering även viktigt ur ett globalt miljöperspektiv. Genom att till exempel 

ett projekt i Sverige väljer att använda sig av regionalt skördat virke minskar skövlingen av 

regnskog i Amazonas och en byggnad i USA som minskar sin energiförbrukning påverkar 

samtidigt mängden koldioxid i atmosfären i Kina
8
. De stora internationella 

miljöcertifieringssystemen hanterar idag globala miljöproblem och detta inflytande är 

anledningen till varför miljöcertifieringssystem och gröna byggnader kan komma att ha en 

avgörande roll för en global hållbar framtid. 

 

2.3Miljöcertifieringssystemet LEED 

2.3.1 Allmänt 

 

LEED, som är en förkortning för Leadership in Energy and Environmental Design, är ett 

miljöcertifieringssystem som grundades och administreras av organisationen United States 

Green Building Council, förkortat USGBC. Den första versionen av LEED lanserades år 

1998
9
 och innehöll då enbart en standard för nybyggnadsprojekt. Sedan lanseringen av den 

första versionen har efterfrågan på systemet varit ökande och idag har systemet spridit sig runt 

om i världen. I februari 2012 hade sammanlagt 11 961 projekt certifierats och totalt 33 265 

projekt registrerats för certifiering
10

. 

 

LEED är det miljöcertifieringssystem som har störst spridning runt om i världen idag
11

 och 

enligt en studie är LEED det mest välkända och mest attraktiva system bland investerare på 

                                                 
7
 Intervjuperson 1 

8
Intervjuperson 4 

9
LEED Reference Guide (2010), Sid. Xi  

10
 USGBC (2012) (1) 

11
 SGBC (2011)  
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den svenska kommersiella fastighetsmarknaden
12

. Samma studie visar även att utvecklingen 

av ett svenskt LEED skulle kunna öka efterfrågan på certifierade fastigheter ytterligare bland 

investerare. 

 

Systemet uppdateras kontinuerligt för att det ständigt skall vara aktuellt och attraktivt. Den 

senaste versionen (v.3) är ifrån år 2009. Ett förslag på en ny version av LEED har nyligen 

arbetats fram och slutlig röstning om det nya förslaget sker i juni 2012. Om det röstas igenom 

kommer den nya versionen att lanseras senare samma år och kallas LEED 2012
13

. 

 

LEED är ett ramverk för byggnader för att bedöma deras prestanda samt påvisa hur väl de 

möter hållbarhetsmål. Idag innehåller LEED följande standarder för bedömning av 

byggnader: 

 

 New Construction 

 Existing Buildings: Operations & Maintenance (EBOM) 

 Commercial Interiors 

 Core& Shell 

 School 

 Retail 

 Healthcare 

 Homes 

 NeighborhoodDevelopment 

Dessa standarder är menade att täcka samtliga aspekter inom utvecklings-, bygg- och 

förvaltningsprocessen och de utgår samtliga ifrån den första versionen New Construction. 

Detta är anledningen till att samtliga standarder är snarlika. Dessa standarder skall även ha 

samma grundläggande intentioner för att samtliga certifierade byggnader skall kunna 

jämföras. I denna uppsats kommer jag dock, som tidigare nämnt, fördjupa mig i versionen 

som kan appliceras på existerande byggnader. 

 

 

                                                 
12

Reuterskiöld A., Fröberg L., (2010).  
13

 USGBC (2012) (2) 
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2.3.2 Bedömningsområden 

 

LEED bedömer en befintlig byggnad inom sju områden. Varje bedömningsområde består utav 

ett antal olika kriterier som skall uppfyllas i projektet för att erhålla en certifiering. Dessa 

kriterier kallas för credits och varje enskild credit kan ge minst 1 poäng. För att ge en mer 

detaljerad överblick över systemet såväl som för att öka förståelsen för hur systemet är 

uppbyggt återfinns en lista över samtliga credits i bilaga 1. 

 

Nedan följer en närmare förklaring av de områden som LEED utgår ifrån vid en bedömning 

av en befintlig byggnad. 

 

Substainable Sites (SS) / Hållbar Närmiljö - Möjliga poäng: 26 

Målet med detta område är en hållbar närmiljö. Underhåll och skötsel av en byggnads 

närmiljö är en grundläggande komponentför enhållbar byggnads verksamhet. Implementering 

av hållbara och långsiktiga lösningar för byggnadens närmiljö är av vikt, då miljöskador på en 

fastighet tar långt tid att åtgärda. Detta område behandlar t.ex. hur hyresgäster transporterar 

sig till byggnaden, hur stor del av fastigheten som består av växtlighet och hur byggnadens 

tak bidrar till urbana värmeöar
14

.  

 

WaterEfficiency (WE) / Vattenanvändning - Möjliga poäng: 14 

Intentionerna med detta område är att minska användningen av drickbart vatten i byggnaden. 

Detta skall, framförallt göras genom god uppföljning av vattenanvändning samt enkla 

besparingsåtgärder. Inom området bedöms komponenter som t.ex. grad av bevattning, vilken 

typ av armaturer som används samt drift och underhåll av eventuellt kyltorn. 

 

Energy and Atmosphere (EA) / Energi och atmosfär -Möjliga poäng: 35 

Målet med detta avsnitt är att minska byggnadens energiförbrukning (och öka andelen 

förnyelsebar energi), förbättra energiuppföljningen samt eliminera användningen av CFC 

(klorfluorkarboner, d.v.s. freoner som kan användas som köldmedier och bidrar till 

växthuseffekten när de kommer ut i luften)
15

. Detta är det största bedömningsområdet och kan 

således generera flest antal poäng. 

                                                 
14

 LEED Reference Guide (2010), s.1-3 
15

LEED Reference Guide (2010),  s. 124-125 
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Materials and Resources (MR) / Material och Resurser -Möjliga poäng: 10 

Byggnader genererar stora mängder avfall dagligen, vilket påverkar miljön negativt om det 

inte omhändertas på ett korrekt sätt. Detta avsnitt handlar om två grundproblem: vilken 

miljöpåverkan material som tas in i byggnaden har samt reducering av deponering och 

förbränning av det material som tas ut från byggnaden. Fokus riktas bland annat till hur avfall 

omhändertas, hur stora mängder avfall byggnaden genererar och vilken typ av material och 

produkter som tas in i byggnaden.  

 

Indoor Environmental Quality (IEQ) / Inomhusmiljö - Möjliga poäng: 15 

Målet inom detta område är att skapa och bibehålla en god inomhusmiljö. Se avsnitt 

3. Inomhusmiljöför vidare förklaring.  

 

Figur 1 nedan visar poängfördelningen mellan de olika bedömningsområdena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Bedömningsområden och poängfördelning i LEED EBOM (2009) 

 

 
2.3.3 Poängberäkning 

Bedömningsområdena innehåller total 100 poäng, fördelade på 48 credits. Olika credits är 

således värda olika antal poäng och den mest värdefulla kan generera upp till 18 poäng. 

Utöver dessa poäng kan bonuspoäng erhållas genom innovation i projektet (6 möjliga poäng) 

samt genom regionala hänsynstaganden (4 poäng). För att byggnaden skall bli certifierad 
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enligt LEED krävs minst 40 av dessa poäng. Tabellen nedan visar de betygsnivåer som finns 

inom systemet. 

 

Utöver de totala 110 poängen finns även nio skallkrav som samtliga måste uppfyllas innan 

byggnaden kan avancera i processen och erhålla poäng. I bilaga 1 benämns dessa skallkrav 

som Prerequisite.  

 

2.3.4 Certifieringsprocess & kostnader 

USGB hanterar inte certifieringsprocessen, utan det gör organisationen 

Green Buildings Certification Institute, GBCI. GBCI ären oberoende tredje part som 

administrerar över samtliga projekt som försöker erhålla en certifiering enligt LEED. 

Organisation består av sakkunniga, professionella personer vars uppgift är att granska och 

bedöma inskickade projekt. Dessa granskare skall även se till att projekt uppfyller och möter 

de krav som systemet ställer.
16

 

 

Ett nödvändigt krav för att en byggnad skall erhålla en certifiering enligt LEED är att 

projektet uppfyller vissa grundläggande krav. Dessa krav benämns Minimum Program 

Requirements och innebär bland annat att projektet måste följa aktuell lagstiftning, ha en 

bruttoarea om minst 93 kvadratmeter, tillkännage byggnadens energi- och vattenanvändning 

samt möta vissa krav gällande uthyrning och vakansnivåer
17

. Uppfyller projektet dessa krav 

kan projektet registreras hos GBCI, vilket ger tillgång till material samt hjälpverktyg som 

behövs under processen. Den ansvariga för projektet bjuder sedan in sitt team som också får 

tillgång till materialet. 

 

Uppfyller projektet de grundläggande kraven kan teamet börja arbeta med att ta fram den 

information och dokumentation som krävs för att erhålla poäng i certifieringsprocessen. 

                                                 
16

GBCI (2011) (1) 
17

 USGBC (2012) (3) 

Betyg Poäng 

Certified 40-49 

Silver 50-59 

Gold 60-79 

Platinum > 80 
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Färdigställd dokumentation laddas upp i det internetbaserade hjälpverktyget LEEDOnline och 

skickas sedan, via detta verktyg, till GBCI för en första granskning. Svarstiden via webben är 

beräknad tilltolv arbetsdagar. Det går även att skicka in dokumentationen i pappersformat 

med en beräknad svarstid på 25 dagar. När den första granskningen är slutförd kan 

fastighetsägaren välja att antingen acceptera bedömningen eller att fortsätta 

dokumenteringsarbetet och komplettera med information för att möjliggöra ett högre betyg. 

Väljer fastighetsägaren det senare alternativet sker ytterligare en granskning. Överklagande av 

en bedömning skall ske senast 25 dagar efter det att beställaren erhållit utlåtande från USGBC 

och för varje överklagad poäng tillkommer en avgift om 500 USD för beställaren
18

. 

 

Tabell 2 nedan visar de fasta certifieringskostnader som uppkommer i samband med 

certifiering av en befintlig byggnad. I nedanstående tabell är dock inte eventuella 

tilläggskostnader inräknade, såsom till exempel konsultarvoden och nödvändigt material (t.ex. 

LEED Reference Guide). 

 

 

Tabell 219: Kostnader för LEED-certifiering avbefintliga byggnader, (LEED V.3 2009) 
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 GBCI (2011) (2) 
19

GBCI (2011) (2) 



 

 17 

2.3.5 LEED certifierade byggnaders påverkan 

 

När en byggnad blivit certifierad enligt LEED bidrar den till fördelar gällande ekonomi, miljö 

och hälsa. En certifierad fastighet bidrar till följande positiva faktorer: 

 

Miljöfördelar 

 Minskad mängd avfall 

 Förbättrad luft- och vattenkvalitet 

 Bevarande av naturtillgångar 

 Stärkt och skyddat ekosystem 

Ekonomiska fördelar 

 Högre hyresintäkter 

 Lägre driftkostnader  

 Ökad produktivitet bland anställda i byggnaden 

 Ökat fastighetsvärde 

 Optimering av det ekonomiska resultatet över fastighetens hela livscykel 

Fördelar gällande hälsa och inomhusmiljö 

 Förbättrad luftkvalité, termiska förhållanden samt ljudmiljö 

 Förbättrad komfort och hälsa för hyresgäster 

 Minimerad belastning på lokal infrastruktur 

 Bidragande till en allmänt ökad livskvalité 

I USA har det genomförts studier som konstaterar att en LEED certifierad fastighet på den 

amerikanska kommersiella fastighetsmarknaden genererar högre hyresintäkter och visar på 

lägre vakansnivåer jämfört med byggnader som inte är certifierade
20

. Bengt Wånggren, VD 

för SGBC hävdar i en artikel att fastighetsägare som inte kan erbjuda miljöcertifierade 

fastigheter till hyresgäster kommer att hamna på efterkälken i förhållande till sina 

konkurrenter. De som inte erbjuder certifierade fastigheter kommer inte att kunna ta ut lika 

höga hyror i framtiden
21

. 

 

                                                 
20

Miller N.,(2010) 
21

 Levander M., Dagens Industri Tema Fastigheter 2012-03-07 Sida: 32 
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En miljöcertifierad och energieffektiv byggnad bidrar även till en ekonomisk fördel gällande 

energikostnader. Det finns en tro inom branschen om ökade energikostnader, i form av ökade 

energiskatter och pålagor, i och med samhällets strävan efter energieffektiva byggnader
22

. De 

fastighetsägare som har energieffektiva och miljöcertifierade fastigheter drabbas således inte 

lika hård av kostnadsökningen. 

2.4 Svenska projekt 

Totalt är 93 svenskaprojekt medlemmar hos USGBC och registrerade för certifiering hos 

GBCI. Av dessa projekt är det enbart 14 som blivit certifierade ännu. Det först svenska 

projektet som erhöll en certifiering enligt LEED var Vasakronans fastighet Pennfäktaren 11 i 

Stockholm. Detta projekt pre-certifierades till nivå Gold. Värt att nämna är även Skanskas 

pågående projekt (byggnationerna påbörjades mars 2012) ÅF-huset i Göteborg som är pre-

certifierat till högsta nivån Platinum
23

.  

2.5 LEED 2012 

En ny version, LEED 2012, har arbetats fram och befinner sig just nu i en omröstningsperiod. 

Under denna period får medlemmar av USGBC kommentera ett utkast av den nya versionen 

samt rösta om huruvida den nya versionen skall lanseras eller ej. Om den nya versionen av 

systemet röstas igenom är det planerat att den skall lanseras någon gång i den senare delen av 

2012. 

2.5.1 Varför uppdateras systemet? 

LEED kännetecknas för sin stora förmåga att påverka marknaden samt dess ständiga 

förbättringscykel som gör det möjligt för klassificeringssystemet att öka i omfattning och 

stringens. Vid utvecklingen av LEED 2009 handlade de primära frågorna om fundamentala 

förändringar, såsom systemets innehåll och fördelningar av poäng. Dessa förändringar 

kommer inte att ändras i grunden vid nya versionen av systemet, utan enbart förfinas 

kontinuerligt. De största fokusområdena vid LEED 2012 har istället varit kring de tekniska 

delarna av systemet. USGBC anser att dessa delar kräver ökad stringens för att underlätta och 

förbättra systemets helhet. 

                                                 
22

 Intervjuperson 1 
23

 USGBC (2011) (4) 
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2.5.2 Skillnader mellan LEED 2009 och 2012 

Den nya versionen utav LEED är, framförallt, en teknisk uppdatering på den befintliga 

versionen. De största skillnaderna mellan de två versionerna kan sammanfattas till följande tre 

områden
24

: 

 Nya bedömningsområden och credits 

De nya områdena och credits skall underlätta och öka förståelsen för hur projekt skall 

uppnå poäng på bästa möjliga sätt. 

 Ökad teknisk stringensen i systemet 

De föreslagna ändringarna gällande de tekniska delarna av systemet har grundats på 

marknadsdata, expertutlåtande och framsteg inom teknik och marknadens acceptans 

av LEED och gröna byggnader. 

 Reviderad poängfördelning  

Den nya fördelningen skall knyta samman systemets skallkrav och de prioriteringar 

som framförts av USGBC medlemmar. 

2.5.3 Internationell anpassning 

LEED är ett amerikanskt system som präglas av amerikanska ramverk och standarder. 

Systemet är inte anpassat till regionala förutsättningar för projekt utanför USA, förutom i de 

länder som har egna versioner av LEED (Kanada, Indien och Italien)
25

. Detta har påpekats av 

många användare runt om i världen och den nya versionen av LEED skall därför innehålla 

alternativa tillvägagångssätt som skall underlätta för internationella projekt. Dessa alternativa 

tillvägagångssätt, Alternative Compliance Path, förkortat ACP, finns tillgängliga för vissa 

credits. De har samma intentioner som de ursprungliga credits, men skall kunna anpassas till 

projekt utanför USA. Det skall till exempel finnas en ACP som gör det möjligt för svenska 

projekt att använda fjärrvärme utan att behöva förklara vad det innebär och hur det fungerar 

flera gånger om
26

. Dessa ACP kommer att underlätta för internationella projekt, genom att 

vissa regionala standarder redan kommer vara godkända av USGC. 

 

I och med att LEED 2012 lanseras kommer de landsanpassade versionerna av LEED i 

Kanada, Indien och Italien att tas bort. 
27
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 USGBC (2012) (5) 
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3. BEDÖMNING AV INOMHUSMILJÖ 

3.1 Allmänt 

 

Människor tillbringar större delen av sin tid inomhus och kvaliteten på inomhusmiljön är 

således mycket viktigt. Inomhusmiljön har en stor påverkan på människors hälsa, 

produktivitet och livskvalitet
28

. Dålig inomhusmiljö kan påverka både människors psykiska 

såväl som fysiska hälsa negativt. Åkommor som t.ex. astma, depression och stress kan 

utvecklas genom dålig inomhusmiljö och studier har visat att människor som lider utav dessa 

åkommor har högre frånvaro från sitt arbete och är mindre produktiva jämfört med friska 

personer
29

. Med detta sagt kan det konstateras att god inomhusmiljön är något som samtliga 

företag bör se ett stortvärde och intresse i. 

 

3.2 Bedömningsområden 

LEED är det miljöcertifieringssystem som bedömer kvaliteten på inomhusmiljön mest, i 

förhållande till BREEAM, GreenBuilding & Miljöbyggnad. I kapitlet ”Indoor Environmental 

Quality” behandlas inomhusmiljö genom följande aspekter: Hyresgästers hälsa, säkerhet & 

komfort, energiförbrukning, luftomsättning och hantering av luftföroreningar. Syftet med 

detta bedömningsområde är att främja följande sex förbättringar inom inomhusmiljö
30

: 

 

Förbättrad Ventilation 

Dålig inomhusluft kan orsaka sjukdomar, vilket ledet till minskad produktivitet, ökade 

kostnader samt ökat skadeståndsansvar för fastighetsägare. Enligt USGBC är det mer 

kostnadseffektivt att förbättra luftkvaliteten än att förlora i produktivitet. 

 

Syftet är att förbättra ventilationen i hela byggnaden och att säkerställa att byggnadens 

ventilation möter regler, krav och standarder. Detta skall bevisas genom mätning av 

luftflöden, test av ventilationssystemet samt genom ett antal program och policys som skall 

vara implementerade. 

 

                                                 
28

 U.S Environmental Protection Agency,. (2001) 
29

Grady., et al (2010) 
30

 LEED Reference Guide s.325-328 (2010) 
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Hantering av Luftföroreningar 

Att skydda inomhusmiljöer från föroreningar är väsentligt för att upprätthålla och bevara en 

hälsosam miljö för byggnadens hyresgäster. Enligt LEED skall följande tre luftföroreningar 

minskas för att förbättra personers hälsa: tobaksrök, koldioxid och partikelutsläpp. 

 

Implementera ”Grön Städning” 

Denna åtgärd innebär att man skall minska utsläppet av farliga kemikalier vid städning av 

lokaler samt allmänna ytor. Fastighetsägaren skall ha utarbetade policys för upphandling av 

städning samt policy för skadedjursbekämpning m.m.  Dessa policys och program skall vara 

upprättade och implementerade när projektet skickas in. 

 

Specificera mindre skadliga material 

Att förebygga problem gällande innemiljö är generellt mer effektivt och billigare än att 

identifiera och lösa problem efter det att de redan inträffat. Ett sätt att förebygga framtida 

problem är att specificera material som är mindre skadliga som kan användas utan att orsaka 

problem i framtiden. Detta skall göras genom ett implementerat miljöprogram för 

ombyggnationer. 

 

Tillåt hyresgäster att justera till önskade inställningar 

LEED främjar att så stor andel personer som möjligt skall ha möjlighet att kontrollera och 

justera bland annat sin egen belysning och ventilation. Detta för att personer skall kunna 

anpassa sin inomhusmiljö i så stor grad som möjligt. 

 

Tillhandahåll dagsljus 

Brist på dagsljus minskar människors välbefinnande och energi såväl somvårt sociala 

beteende. Då vi spenderar en stor del av vår tid inomhus är det viktigt att byggnaden kan 

tillgodose vore behov av naturligt dagsljus i så stor utsträckning som möjligt. 
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4. LEED I SVERIGE 

4.1 Historik 

LEED är ett amerikanskt miljöcertifieringssystem som lanserades för över 10 år sedan. 

Systemet är utvecklat för amerikanska förhållanden, standarder och lagstiftning och har, trots 

ökningen av internationella projekt inte lyckats utveckla en version som fungerar fullt ut på 

byggnader utanför USA.  

4.2 Idag 

Efterfrågan på LEED ökar ständigt och allt fler internationella projekt registreras hos GBCI. I 

dagsläget registreras det fler internationella projekt, jämfört med amerikanska projekt. Detta 

beror inte på en minskning av projekt i USA, utan på grund av en kraftig ökning 

internationella projekt
31

. I Sverige ökar antalet registrerade projekt kontinuerligt och idag är 

14 byggnader certifierade enligt LEED och ytterligare 79 projekt är registrerade för 

certifiering. Trots detta faktum är det enbart Kanada, Indien och Italien som har gjort lokala 

anpassningar av systemet. Förutom i dessa tre länder måste certifieringsprocessen gå via 

GBCI och amerikanska standarder måste således användas. På grund utav detta blir 

arbetsprocessen för att certifiera en byggnad utanför USA tidskrävande och, i vissa fall, dyr. 

Amerikansk standard inom bygg- och fastighetssektorn skiljer sig mycket ifrån europeisk, 

vilket leder till att dessa inte alltid är applicerbara i svenska projekt. De frågor jag ställt mig är 

vad personer som arbetar professionellt med LEED anser om systemet och vilka de största 

problemen är. 

4.3 LEED 2012 i Sverige 

Som jag nämnde ovan kommer det att bli enklare för internationella projekt att använda 

LEED om den nya versionen, LEED 2012, lanseras. Dock kommer inte samtliga problem 

försvinna utan somliga kommer fortfarande kvarstå. Följande avsnitt belyser vissa av de 

punkter som behöver diskuteras för att systemet skall bli fullt applicerbart på svenska 

byggnader.  
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4.4 Kvarstående problem 

Amerikanskt Standard 

Det största problemet med att använda LEED i Sverige är att systemet är amerikansk och att 

de personer som granskar projekten inte är insatta i svenska förhållanden. Detta innebär också 

att samtlig dokumentation måste vara på engelska. Svenskar är generellt bra på engelska, men 

trots detta blir det ett problem då det inte är det primära språket inom branschen och det är 

svår teknisk engelska som efterfrågas. För att erhålla en certifiering krävs även mycket 

dokumentation, i form av en mängd olika planer, program och policys vilka samtliga måste 

redovisas på engelska. I och med att LEED 2012 lanseras kommer det att finnas ACP som 

skall låta internationella projekt använda sig utav regionala standarder. Detta underlättar 

mycket, men inte fullt ut. Trots att amerikanska standarder inte då kommer behövas användas 

helt och hållet, krävs fortfarande samma mängd dokumentation
32

. Jag tror att systemet 

behöver genomgå större förändringar för att fungera bättre på internationella marknader. 

Många inom branschen anser att en svensk version av LEED, anpassad till våra 

förutsättningar, måste lanseras för att få systemet skall få full genomslagskraft. 

 

Ett Svenskt LEED 

Det råder delade meningar om huruvida Sverige kommer att få en helt egen version av LEED 

eller ej. Sverige är ett litet land med begränsat antal möjliga projekt, vilket innebär att en 

svensk version förmodligen inte kommer bli aktuell, i alla fall inte i den närmaste 

framtiden
33,34

. I och med den ökande efterfrågan krävs dock en kraftig internationalisering av 

systemet för att underlätta för projekt utanför USA. Certifieringsprocessen för 

fastighetsägarna måste bli mer tidseffektiv såväl som kostnadseffektiv. De fasta 

certifieringskostnaderna för LEED är inte speciellt höga, men i och med att systemet är 

tidskrävande och invecklat uppkommer oförutsägbara kostnader ofta. Det är svårt att bedöma 

hur stora kostnaderna kommer bli då förståelsen för hur systemet fungerar är fortfarande 

relativt låg bland svenska konsulter och fastighetsägare
35

. För att få fler fastighetsägare att ta 

ansvar för en hållbar utveckling och minska deras bestånds miljöpåverkan krävs det en 

förenkling av arbetsprocessen vid en miljöcertifiering enligt LEED.  
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Behovet av en tredje part 

För att en internationell version av LEED skall fungera på ett så bra sätt som möjligt krävs det 

en oberoende tredje part, likt GBCI i USA, med uppgift att granska och godkänna inskickade 

projekt. Att internationella projekt måste gå genom GBCI är ett problem då granskarna inte 

besitter tillräckligt stor kännedom om den svenska marknaden, den svenska lagstiftningen och 

inte heller svenska förutsättningarna. Granskningsprocessen blir således snedvriden och fokus 

kan inte läggas på rätt områden.  

 

Projekt utanför USA granskas inte ur ett internationellt perspektiv utan blir enbart jämförda 

med amerikanska projekt och deras dokumentation. Dokument som inte överensstämmer med 

amerikanska mallar blir ibland underkända, enbart då personen som granskar inte är bekant 

med dokumentets utformning. Detta händer trots att dokumentationen faktiskt uppfyller de 

amerikanska kraven, men att presentation har gjorts på annat vis. Projekt blir följaktligen 

underkända utan någon korrekt och rättvis granskning
36

. Att detta sker är inte konstigt, då 

antalet inskickade projekt ökar i snabb takt och de som granskar hinner inte, inom bestämd 

tidsram, granska alla projekt om de inte förstår dokumentationen med en gång. De som 

granskar åt GBCI arbetar med detta frivilligt utan lön och det är således förståeligt att de inte 

lägger ned onödigt mycket arbete med att granska projekt med, för dem, okänd 

dokumentation. Det är enklare att enbart godkänna de projekt som utgått exakt efter 

amerikanska mallar och standarder. 

 

Genom att etablera nationella organisationer med samma uppgift som GBCI kan processen 

kring godkännande och granskande underlättas då denna tredje part besitter större kännedom 

om lokala förutsättningar osv. Etablering av egna nationella organisationer är dock ett stort 

steg och det kan komma att dröja en längre tid innan det blir aktuellt
37

. En god början är att 

låta GBCI utbilda personer från den svenska fastighetsmarknaden, som sedan jobbar 

tillsammans med GBCI, fast enbart med de svenska projekten. Det finns stor kunskap inom 

miljö- och energiområdet på den svenska fastighetsmarknaden och förmodligen finns det 

tillräckligt många intresserade personer för att detta skall vara genomförbart
38

. Problemet blir 

dock finansieringsfrågan och vem skall betala för denna typ av utbildning. Fastighetsägare är 

kanske inte villiga att ta den kostnaden och miljöorganisationer är ofta icke vinstdrivande och 
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har således inte tillräckligt med kapital. Ytterligare en fråga som uppstår är huruvida personer 

i Sverige verkligen är beredda att frivillig åta sig detta uppdrag, då det leder till mycket 

arbete
39

. Samtliga personer jag intervjuat anser dock att detta kan komma att bli en mycket 

viktig del i en internationalisering av LEED. Allt fler svenska fastighetsägare väljer att 

miljöcertifiera sina fastigheter med internationella system, och de kommer snart att kräva att 

processen blir snabbare och enklare
40

. 

 

Framtagandet och etablerandet av nationella versioner av LEED och GBCI är starkt beroende 

av gott samarbete med USGBC. Samtliga versioner av LEED måste hålla samma kvalitet och 

konstrueras utifrån samma grunder. Detta är viktigt för att systemet inte skall tappa 

trovärdighet på den internationella marknaden, men även för att LEED certifierade fastigheter 

skall kunna jämföras med varandra, oberoende av lokalisering i världen
41

. 

 

Uppföljning 

Ett signifikant problem med att använda LEED i Sverige är att det är enkelt att fuska sig till 

poäng
42

. Detta är ett följdproblem av att granskning av projekt sker i USA och via GBCI. 

Sannolikheten att någon från GBCI eller USGBC kommer för att fysiskt granska en byggnad i 

Sverige är förmodligen närmare obefintlig
43

. Detta innebär att det egentligen inte sker någon 

kontroll av att framförd och inskickad information faktiskt stämmer. Det enda som krävs för 

certifiering är att projektets dokumentation blir godkänd i USA av GBCI. Om fastighetsägare 

fuskar för att erhålla poäng i sina projekt kan byggnader som inte uppfyller kraven för LEED 

bli certifierade och systemet kan på så sätt tappa sin trovärdighet och internationella 

värdighet. LEED för befintliga byggnader ställer krav på att uppföljning och nycertifiering av 

en byggnad skall ske 5 år efter första certifieringen. Utöver det ställs inga övriga krav på hur 

fastigheten skall förvaltas och drivas. Det bör tilläggas vissa uppföljningskrav som ser till att 

fastighetsägare fortsätter att förvalta och driva byggnaden på ett miljövänligt sätt. 

 

Projektgruppen 

LEED ställer inga krav på vilka personer som skall ingå i en projektgrupp. Det finns inga krav 

som innebär att någon professionell (inom LEED) person skall ingå i projektet. Många 
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projektgrupper i svenska projekt är förstagångsanvändare av systemet och har således låg 

kunskap och insikt om hur systemet fungerar och vilken dokumentation som krävs för att bli 

godkända. Miljöcertifieringssystemet BREEAM ställer krav på att minst en person som 

genomgått en speciellt BREEAM utbildning skall vara med under hela certifieringsprocessen. 

Denna person finns med under arbetsgången för att hjälpa till, granska och godkänna 

dokumentation som skall skickas in. Detta är ett utmärkt sätt att försäkra sig om att den 

inskickade dokumentationen möter uppställda krav och att projektet således blir certifierat 

snabbare. Genom att implementera ett liknande krav i LEED underlättas granskningsarbetet 

för GBCI och problemen med icke objektiva bedömningar av dokumentation skulle 

förmodligen minska väsentligt.  
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5. MÖJLIGA FÖRBÄTTRINGAR GÄLLANDE 

INOMHUSMILJÖ FÖR SVENSKA BYGGNADER  

5.1 Ventilationskontroll 

LEED ställer höga och omfattande krav på ventilation och luftkvalitet i den sökande 

byggnaden. Detta är mycket viktigt då den huvudsakliga delen av god inomhusmiljö bygger 

på dessa faktorer. Systemet ställer krav på att ventilation m.m. skall möta och följa de 

amerikanska standarderna ASHRAE (förkortning för American Society of Heating, 

Refrigerating and Air Conditioning Engineers). Enligt svensk lagstiftning skall samtliga 

byggnader i Sverige besiktigas för Obligatorisk ventilationskontroll, förkortat OVK. En OVK 

skall utföras var tredje år i kontorsfastigheter och är en funktionskontroll av en byggnads 

ventilationssystem för att säkerställa att systemet fungerar tillfredsställande och uppfyller 

vissa krav enligt plan- och bygglagen. I samband med ventilationskontrollen skall förslag ges 

på åtgärder som kan minska energiåtgången för ventilationen utan att det medför ett sämre 

inomhusklimat. Följande fem nyckelord kan sammanfatta en OVK:s genomförande
44

: 

 

 Byggnadens ägare. Samtliga fastighetsägare skall leva upp till lagstiftning, oavsett 

vem som nyttjar byggnaden. 

 Besiktningsman. Endast personer med rätt behörighetsnivå får utföra kontrollen. 

 OVK-protokoll.  Vid kontroll skall protokoll föras. Protokollet skall redovisa resultat 

och ett exemplar lämnas till fastighetsägaren och ett skickas till kommunens 

byggnadsnämnd. 

 Intyg. Ett intyg att kontrollen är genomförd skall utfärdas av kontrollanten och anslås 

på synlig plats i byggnaden. 

 Byggnadsnämnd. Det är kommunens byggnadsnämnd som ser till att samtliga 

fastighetsägare lever upp till de regler som finns om OVK och att besiktningsmän 

utför arbetet på korrekt sätt. Kommunen kan förelägga ägaren att vidta åtgärder om 

regler om OVK inte följs eller att påtalande brister inte avhjälps. 

Denna obligatoriska ventilationskontroll ställer högre krav på ventilationssystem än vad 

amerikansk standard gör
45

. Trots detta räcker det inte med godkänd OVK för att en byggnad 
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skall godkännas enligt LEED, utan en rad policyer och program skall upprättas och 

implementeras enbart för att bevisa att ventilationen möter amerikansk standard. Jag anser att 

SGBC, med stöd från de fastighetsägare som är registrerade för LEED måste agera för att en 

förbättring skall ske. Genom att sakkunniga personer kan påvisa att en godkänd OVK väl 

möter de amerikanska kraven kan arbetsprocessen kortas ned väsentligt för svenska projekt. I 

USA är hyresgäster som sitter i en miljöcertifierad byggnad generellt mer nöjda med 

inomhusmiljön än de som sitter i en icke-certifierad byggnad
46

. Denna studie är dock utförd i 

USA och baseras således på amerikanska byggnader och hyresgäster. I Sverige har vi som 

nämnt strängare krav på bland annat ventilation. Skillnaden mellan LEED-certifierade 

byggnader och icke certifierade byggnader beträffande inomhusmiljö är således inte lika stor i 

Sverige och hyresgäster märker förmodligen inte någon skillnad på inomhusmiljön i ett 

certifierat hus och ett icke certifierat hus
47

. På grund utav detta bör ligga mindre fokus på just 

ventilationssystem och luftflöden när en svensk byggnad skall certifieras enligt LEED.  

 

5.2 Att förbättra innemiljö 

Enbart två av de sex förbättringsområden presenterade i kapitel 3 och endast en credit utgår 

egentligen direkt ifrån hyresgästernas fysiska inomhusmiljö (kontroll av belysning m.m. och 

tillgodose dagsljus). I Sverige har vi, generellt sett, bra kontorsmiljöer och god luftkvalitet, 

belysningsstyrka m.m. är därför ofta en självklarhet bland de som arbetar på kontor i 

Sverige
48

.  Att det är på detta vis beror förmodligen inte på lagar och förordningar (med 

undantag för ventilation och OVK) utan snarare på praxis. Detta resulterar i att de som arbetar 

och huserar i ett LEED-certifierat hus förmodligen inte märker av det på samma sätt som i 

andra delar av världen
49

. Byggnader som är certifierade enligt LEED bör genera något positivt 

till varje enskild person i huset, och inte enbart till fastighetsägaren eller det företaget som hyr 

lokaler i huset. Genom konkreta åtagande från fastighetsägare såväl som hyresgäster kan 

byggnaden förbättras ytterligare ur miljösynpunkt. Nedan följer de områden som bör 

utvecklas inom LEED och bedömning av inomhusmiljö. 
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5.2.1 Gröna Hyresavtal 
 

Bakgrund och utveckling 

Vasakronan har något de kallar för Gröna hyresavtal som innebär just åtagande från bägge 

parter. Genom det Gröna hyresavtalet åtar sig Vasakronan att ständigt arbeta med att minska 

miljöbelastningen och den totala energianvändningen i fastigheten. Hyresgästen åtar sig 

samtidigt att bidra till minskad energianvändning i fastigheten samt källsortera avfall, följa 

krav på val av byggmaterial samt att enbart köpa grön el
50

. Det gröna hyresavtalet lanserades 

av Vasakronan år 2010 och sedan dess har totalt 637 gröna kontrakt tecknats
51

. Figur 2 nedan 

visar utvecklingen av antalet signerade gröna hyresavtal från lansering till idag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Antalet signerade gröna hyresavtal, mellan 2010-2012 (feb) 

 

Denna utveckling påvisar att denna typ av avtal fungerar väl på den svenska 

fastighetsmarknaden och att efterfrågan bland hyresgäster är stort såväl som ökande. 

 

Gröna Hyresavtal i certifieringssystem 

Certifieringssystem bör bedöma denna typ av hyresavtal som något positivt och 

fastighetsägare som erbjuder dem skall belönas med poäng i certifieringsprocessen. Detta 

skulle kunna öka incitamenten för fastighetsägare att upprätta gröna hyresavtal och därigenom 

bidra till en minskad miljöpåverkan. Vissa credits inom LEED kan utgå ifrån just åtaganden 

från hyresgäst och fastighetsägare. Ju fler miljömässiga åtagande desto fler poäng erhålles i 
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certifieringsprocessen. På detta sätt involveras hyresgästen i fastighetsägarens miljöarbete och 

förståelsen samt kännedomen för miljöcertifiering och dess system skulle öka bland personer 

utanför branschen. Företag som ställer krav på att deras kontror skall vara miljöcertifierade 

måste vara med och ta ansvar och bidra till att hela byggnaden förblir miljövänlig och 

energieffektiv.   

5.2.2 Estetiska credits 

 

Credits som utgår ifrån hur en byggnads lokaler upplevs och ser ut kan tilläggas till systemet 

för att generera något positivt till varje enskild person. Genom att lägga till denna typ av 

estetiska credits kan systemet bli mer känt för allmänheten och för personer utanför bygg- och 

fastighetsbranschen vilket kan resultera i ytterligare ökad efterfråga på certifierade lokaler. 

Detta skulle genera i större miljövinster såväl som ekonomiska incitament för fastighetsägare 

och fler byggnader skulle då kunna bli certifierade och således minska sin miljöpåverkan. 

Nedan följer förslag på förbättringar och tillägg av denna typ av estiska credits. 

 

Percentage of art 

Kapitlet om inomhusmiljö skulle kunna kompletteras med credits som väger in ett estetiskt 

perspektiv. Det tyska miljöcertifieringssystemet DGNB innehåller ett kriterium som kallas för 

”Percentage for art”
52

. Detta kriterium innebär att en viss procent av t.ex. projektkostnaderna 

skall investeras i konst, vilket skall ha en positiv inverkan på de som vistas i byggnaden. 

Vetenskapliga studier pekar på att kultur är bra för människors psykiska såväl som fysiska 

hälsa
53

. Konst kan bland annat minska stress och öka koncentrationsförmågan hos människor. 

Att införa ”Percentage of art” som en credit i just LEED EBOM kan dock bli svårt, då det inte 

behöver ske någon ombyggnad/kostnad för att certifiera. Det finns således inga kostnader att 

basera procenten av konst på. Dock anser jag fastighetsägare som har en liknande policy och 

som kan bevisa att det förekommer konst i den aktuella byggnaden bör belönas med poäng.  

Vasakronan har bland annat en policy som appliceras vid nybyggnationsprojekt samt vid stora 

ombyggnationsprojekt.
54

. Denna policy har dock ingenting med miljöcertifiering att göra, utan 

det är en policy som funnits inom företaget några år tillbaka. Detta är dock ett bevis på att det 

faktiskt är möjligt och fungerar. 
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Växter 

Ytterligare ett enkelt åtagande som bör belönas är förekomsten av växter i byggnadens 

lokaler. Detta skulle till exempel kunna utformas genom ett tillägg i det gröna hyresavtalet 

som innebär att fastighetsägaren åtager sig att införskaffa de första växterna, medan 

hyresgästerna åtager sig att bevattna dem. När nya växter behövs fördelas kostnaderna lika 

mellan hyresvärd och kund. Studier visar att växter bidrar med många positiva inverkningar 

på inomhusmiljö. De kan bland annat förbättra luftkvaliteten genom att öka luftfuktigheten 

och minska förekomsten av damm. Växter påverkar även de människor som vistas i lokalen 

genom att minska stress, sänka bullernivån, öka välbefinnandet samt öka 

koncentrationsförmågan (i synnerhet på personer som tillbringar stora delar av sin dag 

framför en bildskärm)
55

. På grund utav detta sjunker korttidssjukfrånvaron hos de anställda 

samtidigt som produktiviteten ökar, vilket resulterar i att växter bidrar till ekonomiska vinster. 

Växter påverkar inte bara inomhusmiljön och de människor som vistas i lokalen, utan de 

bidrar även till att lokalen upplevs attraktiv såväl som lugnande. 

 

5.3 Möjliga tilläggsområden för Svenska byggnader 

Om man jämför med svensk praxis så är bedömningen av innemiljö lågt värderat enligt 

LEED. Systemet saknar kriterier typiska för Sverige, som till exempel akustik, radon och fukt. 

Bullerstörningar ett av de största problemen i kontorsmiljöer i Sverige sett till inomhusmiljö. 

Buller är oönskat ljud som påverkar de som utsätts för det negativt. I kontorsbyggnader 

uppkommer ofta buller från byggnadens installationer, kontorsutrustning samt buller från 

andra människor. Buller på arbetsplatsen påverkar människor negativt genom att, bland annat, 

försämra personers prestationsnivå, ökar stressnivån och det gör oss trötta och hängiga. 

Störande ljud kan även påverka kroppen genom förhöjt blodtryck och ökad hjärtfrekvens
56

. 

Bullerproblem är enkelt att ta hänsyn till vid projektering, men är svårt att behandla i 

befintliga byggnader.  

 

Slutligen är radon något som bör bedömas vid en certifiering av LEED. Radon i bostäder 

orsakar ungefär 500 lungcancerfall per år
57

. I Sverige är problem med radon så pass vanligt att 

det bör lyftas fram genom en separat credit. 
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6. SLUTSATS 

Miljöcertifiering av byggnader är något som har ökat under de senaste åren och efterfrågan är 

än idag växande både bland fastighetsägare såväl som hyresgäster. Allt fler hyresgäster ställer 

idag krav på miljöcertifiering vid val av lokal och fastighetsägarna pressas därför till att 

certifiera sitt fastighetsbestånd. Gröna byggnader och miljöcertifiering är viktigt då det ökar 

fokus mot miljöfrågor inom fastighetsförvaltning, skapar ekonomiskt värde för 

fastighetsägare och är positivt ur ett globalt hållbarhetsperspektiv. En fastighet certifierad 

enligt LEED bidrar till fördelar gällande miljö, ekonomi och personers hälsa. 

Miljöcertifierade fastigheter minskar bland annat mängden avfall, förbättrar luft- och 

vattenkvalitet, genererar högre driftnetto och bidrar till en generellt ökad livskvalitet bland 

hyresgäster. Det finns således miljövinster såväl som ekonomiska vinster för fastighetsägare 

som väljer att miljöcertifiera sina fastigheter. De flesta nybyggnationsprojekt siktar mot någon 

certifiering i dagsläget, vilket ökar pressen på fastighetsägare. De måste börja certifiera sina 

befintliga fastigheter för att kunna konkurrera med energieffektiv nyproduktion. Byggnader i 

Europa står för cirka 40 % av den totala energianvändning och miljöcertifiering kan därför 

komma att spela en viktig roll i utvecklingen av en hållbar framtid och för att nå de 

gemensamma klimat- och miljömålen inom EU.   

 

I Sverige finns en uppsjö av olika certifieringssystem, men LEED är det med störst spridning 

internationellt och antalet Svenska byggnader som registreras ökar snabbt. LEED är ett 

amerikanskt system som lanserades för första gången år 1998. Systemet bedömer en byggnads 

miljöpåverkan beroende på byggnadens närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, 

material och resurser samt kvaliteten på inomhusmiljön. Inom varje bedömningsområde finns 

credits som kan generera poäng i certifieringsprocessen. Totalt finns 110 poäng och det krävs 

minst 40 av dessa för att en byggnad skall klassas som certifierad.   

Problematik 

 

LEED är anpassat efter amerikanska förutsättningar och standarder vilket leder till att det 

uppstår problem när det används på byggnader utanför USA. Det finns ett antal punkter som 

bör diskuteras för att öka systemets gångbarhet på den svenska såväl som internationella 

fastighetsmarknaden. Exempel på dessa punkter är de problem som uppstår i och med att 

amerikanska standarder måste användas, att all dokumentation skall vara på engelska och att 

det ställs strikta formkrav på samtlig dokumentation. Certifieringsprocessen är för 
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tidskrävande och många oförberedda kostnader kan uppstå för fastighetsägare. Personer som 

arbetar professionellt med LEED anser att dessa problem måste åtgärdas för att fler svenska 

fastighetsägare skall börja certifiera sina fastigheter och därmed minska sin miljöpåverkan. 

 

Det största problemområdet med LEED för befintliga byggnader är att det ännu ej finns en 

internationellt anpassad version av systemet och att certifieringsprocessen på grund utav det 

blir väldigt tidskrävande och krånglig samt att de som granskar projekten inter har kännedom 

om svenska förutsättningar. På grund utav detta väljer många fastighetsägare att certifiera sina 

byggnader enligt ett mindre komplext system som t.ex. Green Building (som enbart bedömer 

en byggnads energiförbrukning). Många inom branschen tror att det behöver lanseras en 

svensk version av systemet för att det skall få full genomslagskraft på den svenska 

fastighetsmarknaden. Huruvida detta är möjligt eller inte råder det delade meningar om, men 

det kommer förmodligen inte att ske inom den närmaste framtiden, då Sverige är ett litet land 

med ett begränsat antal projekt.  

 

I och med att de som granskar inskickade projekt inte har kunskap om våra förutsättningar 

och standarder blir många internationella projekt underkända trots att de egentligen möter 

amerikanska standarder och krav. Det uppstår problem när dokumentation redovisas på annat 

sätt än amerikansk standard och vissa projekt får därför inte en rättvis granskning. Detta 

skulle kunna förbättras väsentligt genom att låta USGB/GBCI utbilda svenska granskare med 

god kännedom om svenska förutsättningar, lagstiftning och standarder. Dessa personer skulle 

kunna vara sådana som arbetar med energi och miljö inom fastighetsbranschen eller de som 

har ett stort intresse för detta. Intresset såväl som kunskapen finns förmodligen i branschen, 

men problem om vem som skall finansiera denna typ av utbildning uppstår. Det råder även 

delade meningar om huruvida personer i Sverige skulle vara villiga att arbeta frivilligt och 

gratis med detta. 

 

Ytterligare ett stort problem som belyses är att det är för enkelt att fuska för byggnader som 

ligger utanför USA. Sannolikheten att någon ifrån USGBC eller GBCI kommer till Sverige 

för att säkerställa att inskickad dokumentation stämmer överrens med verkligheten är närmast 

obefintlig. Det ställs heller inga krav på projektgruppen och dess kunskapsnivå inom LEED. 

Systemet är relativt nytt på den svenska marknaden och projektgrupper består således ofta av 

personer med låg eller ingen kunskap om hur systemet faktiskt fungerar. Detta leder till att 

dokumentation ofta inte möter de krav som ställs av LEED och granskningen försvåras för 
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GBCI. Genom att ställa krav på att minst en person inom projektet skall ha genomgått en 

speciell LEED utbildning minskar risken för detta. Kvaliteten på inskickat material skulle 

generellt öka och granskningsprocessen skulle således bli enklare och mer tidseffektiv. 

Förbättringar 
 

Det finns även en del förbättringar som kan göras med systemet. De jag har belyst är 

framförallt förbättringar gällande inomhusmiljö och hur hyresgästerna direkt upplever den 

fysiska miljön på kontoret. 

 

I Sverige har vi generellt sett högre standarder gällande ventilation än i USA. I Sverige finns 

det lagkrav på att en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, skall genomföras var tredje år i 

kommersiella fastigheter. En godkänt OVK överskrider de amerikanska standarderna som 

skall uppnås enligt LEED, men trots detta räcker det inte att en byggnad har en godkänt OVK. 

Det krävs mycket extraarbete och dokumentation för att byggnaden skall få poäng för sin 

ventilation. Detta beror på att de som granskar inte känner till OVK och vad det innebär. 

Genom att upplysa de som granskar projekt om vad OVK innebär samt säkerställa att den 

uppfyller amerikanska krav kan mindre tid och arbete läggas på att enbart bevisa detta.  

 

Gällande hur hyresgästerna upplever den fysiska inomhusmiljön och involveras i miljöarbetet 

bör det tilläggas bedömning av hyresavtalets utformning. Vasakronans gröna hyresavtal är 

utmärkta exempel på hur hyresgästen kan involveras i en miljövänlig devis och åta sig löften 

som kan göra byggnader ännu mer miljövänliga. LEED bör utöka kapitlet Indoor 

Environmental Quality till att bedöma huruvida en fastighetsägare involverar hyresgäster i sitt 

miljöarbete. Jag anser de företag som ställer krav på miljöcertifierade kontor skall ta ansvar 

och vara med att bidra till att byggnaden påverkar miljön så lite som möjligt. 

 

Kapitlet som berör inomhusmiljön och dess kvalité bedömer egentligen ingenting som direkt 

påverkar hyresgästernas trivsel på kontoret. Kapitlet bör utökas med, vad jag kallar för, 

estetiska credits. Dessa credits kan innebära krav på att ha en viss mängd växter i byggnadens 

lokaler, vilket bland annat leder till en ökad luftkvalitet och verkar lugnande på de som vistas 

i lokalen. Vidare kan det tilläggas en credit för att det skall finnas en viss bestämd mängd 

konst i byggnaden och dess lokaler. Även konst verkar lugnande på människor och bidrar till 

en trevligare och mer avslappnad arbetsmiljö. Denna typ av tillägg till systemet skulle 
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förmodligen öka trivseln i certifierade byggnader samt bidra till positiva effekter på de 

anställdas hälsa.  

 

Möjliga tillägg till systemet som bör utredas vidare skulle kunna vara credits som berör kända 

problem i svenska inomhusmiljöer, som till exempel akustik och buller samt radon.  

 

Förslag till vidare studier 

 

Något som, enligt min mening, är värt att studera vidare i är hur en svensk version av LEED 

för befintliga byggnader skulle kunna utformas. Det vore intressant att titta mer specifikt på 

exakt vilka credits som bör ändras/tas bort för att göra systemet mer fungerande i Sverige.  
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7. BILAGOR 

Bilaga 1- Lista över samtliga credits 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

1. Varför behövs miljöcertifiering av byggnader? 

– Ge gärna exempel på varför ur olika perspektiv 

 

2. Tror du gröna byggnader kan komma att spela en viktig roll i strävandet mot en 

hållbar utveckling? 

 

3. Hur ser efterfrågan ut på marknaden? Och hur tror du den kommer utvecklas? 

 

4. Vilka är de största problemen med LEED? Och med att använda LEED i Sverige? 

– Belys till exempel de 5 största enligt dig 

 

5. Hur skall dessa problem åtgärdas och/eller förbättras? 

 

6. Vilka följder får det att amerikanska standarder måste följas? 

 

7. Bör vissa delar av LEED tas bort (för att de inte passar i Sverige)? 

- Är det något som saknas? 

 

8. Vilka internationella anpassningar kommer göras i LEED 2012? 

 

9. Tror du att ACP:s kommer att underlätta certifieringsprocessen för EBOM-projekt 

eller krävs större förändringar av systemet? 

 

10. Vad krävs för att Sverige skall få en helt egen version av LEED? 

 

11. Gällande inomhusmiljö: 

a. Vad är skillnaden mellan svenska och amerikanska standarder? 

b. Bör mindre fokus riktas mot något inom kapitlet innemiljö? 

c. Om ja på b.; vart bör fokus riktas istället? 

 

12. Tror du en person märker av att han/hon jobbar i en miljöcertifierad byggnad? Tror du 

att de vet om det? Och tror du de vet vad det innebär? 
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Frågor till Vasakronan 

 

a. Varför valde ni att använda er utav LEED? 

a. Hur ser efterfrågan av gröna hyresavtal ut? 

b. Hur ser efterfrågan efter miljöcertifierade fastigheter ut? 

c. Kan gröna hyresavtal utvecklas till att involvera fler 

 

 

 

 

 


