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Sammanfattning (10-15 rader) 

I Sverige och andra länder i världen är det vanligt att man bygger miljöklassade 
byggnader. Miljöklassade byggnader har idag stor efterfrågan och det finns olika 
miljöcertifieringssystem som kan användas vid både nybyggnationer och ROT-
arbeten. Effektiviseringar i miljöarbete och energifrågor kring byggen är ämnen som 
miljöcertifieringarna behandlar, därför är det vanligt att dessa frågor och 
effektiviseringar i miljöarbete även tillämpas på befintliga byggnader för att nå en 
miljöklassificering. LEED är ett amerikanskt bedömningssystem som är ett av det 
mest kända miljöcertifieringssystemet i världen och systemet används även i Sverige. 
Det sätts press på projekteringsgruppen och personerna inom produktionen vid 
arbete med LEED. För att allt ska fungera enligt LEEDs krav blir det extra viktigt att 
alla inom bygget har kunskap om vad som krävs av varje enskild person som är 
involverad i bygget. Hur ska kunskapen kunna förbättras och produktionen 
effektiviseras? I examensarbetet föreslås att detta ska ske med hjälp av en mall, 
kallad ”Mallen”. Mallen ska finnas till hands för alla inom produktionen som i sin tur 
ska ge ett resultat där kunskapen inom företaget ökar kring LEED men även 
effektivisera arbetet i samband med att kunskapen ökar. När både kunskapen och 
effektiviseringen ökat samt visat goda resultat bör en sänkning inom kostnaden ske.   



 

 

  



 

 

Abstract 

In Sweden and other countries in the world, it’s common that you build green 
certified buildings. There’s a great demand for Green buildings and there are 
different kinds of green building certification systems that can be used in both new 
construction and repair jobs. Efficiency and energy issues surrounding the building 
are topics that green building certifications treat, because it is common that these 
issues and improvements also is applied to existing buildings in order to reach an 
green building classification. LEED is an American classification system that is one of 
the most known systems in the world and it’s also used in Sweden. In order to use 
LEED while constructing a building it puts a pressure on the planning group and 
even for the people in construction. To make everything work according to the LEED 
requirements, it will be extra important that everyone within the building process 
should have knowledge of what is required from each person involved in the 
construction. How should the knowledge increase and construction efficiency 
improve? We propose it can be done by using a template which is also called 
”Mallen”. This will be available for all involved in the production process and will 
result in an increased knowledge about LEED within the company. By that the 
efficiency of the work increases. When both knowledge and efficiency have increased 
and shown good results it should then also reduce the costs.  



 

 

  



 

 

Förord 

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och har skrivits på KTH, 
avdelningen för byggteknik och ekonomi som omfattar 180 högskolepoäng. Arbetet 
har skrivits med hjälp ett ungt byggföretag som heter Zengun och har sitt säte i 
Stockholm. Vi vill tacka våra handledare på Zengun, Emran Khan och Anders 
Ingendoh för all hjälp och stöd under arbetsgången. De har även bistått med 
nödvändigt material och svarat på frågor som dykt upp under bekväma såväl som 
obekväma tider. Vi vill även passa på att tacka våra handledare Sten Hebert och Sven 
Dahlström som med stort intresse följt vårt arbete och handlett oss i rätt riktning i 
vårt arbete. Sist vill vi tacka examinatorn Per Roald som gett oss konstruktiv kritik 
samt besvarat frågor när det varit möjligt och behövts.  
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1 Inledning 

 Bakgrund 1.1
Det har länge diskuterats om att motverka klimatförändringar. Energianvändningen i 
byggnader under dess livslängd står för 40 procent av den totala energianvändningen 
i Sverige. För att nå de nationella miljömålen ska den totala energianvändningen i 
bostäder och lokaler minska med 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 
från referensåret 1995 (Miljöbyggprogram syd, 2012). I Sverige och andra länder i 
världen är det vanligt att man bygger miljöklassade byggnader. Miljöklassade 
byggnader har idag stor efterfrågan och det finns olika miljöcertifieringssystem 
(Miljöbyggnad, Svanen, BREEAM, LEED m.m.) som kan användas vid både 
nybyggnationer och ROT-arbeten. Effektiviseringar och energifrågor kring byggen är 
ämnen som miljöcertifieringarna behandlar, därför är det vanligt att dessa frågor och 
effektiviseringar även tillämpas på befintliga byggnader för att nå en 
miljöklassificering. 

Denna studie behandlar miljöcertifieringssystemet LEED, version 3. LEED är ett av 
det mest kända bedömningssystemet i världen där den första versionen av LEED 
släpptes år 1998(U.S Green Building Council, 2009). U.S Green Building Council är 
en icke vinstdrivande förening som har utvecklat och administrerat 
bedömningssystemet LEED. Med tiden har olika versioner av LEED släppts och olika 
typer av byggnader har klassificerats enligt LEED, alltifrån kommersiella byggnader 
till bostäder. LEED tar hänsyn till många olika delar av byggandet från 
projekteringen ända fram till driften av slutprodukten. 

LEEDs främsta avsikt är att främja hälsosamma, prisvärda, hållbara och miljövänliga 
metoder i byggnadsutformning och konstruktion. (USGBC, 2009) 

 Syfte 1.2
Examensarbetet har syftet att identifiera problemen som företaget stöter på under 
projekt som ska LEED certifieras. Dessa problem har undersökts och utvärderats 
praktiskt. Upplägget av examensarbetet är baserat på formulerade önskemål från 
Zengun. 

Att bygga enligt miljöcertifieringssystemet LEED kräver en omfattande och ordentlig 
planering under hela projektets gång och detta kräver resurser i både kunskap och 
ekonomi. Det konkreta syftet med denna studie är att studera LEEDs påverkan i 
endast produktionen, trots att Zengun har varit totalentreprenör i samtliga LEED-
projekt som de har åtagit sig. I många fall använder företag sig utav konsulter som i 
sin tur bidrar med sin kunskap inom LEED. Detta gör att företag inte kan stoltsera 
med att de besitter en ”inhouse-kunskap” av just detta ämne och i de flesta fallen 
måste företagen återigen använda sig av konsulter för framtida projekt. 
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Första versionen av LEED släpptes år 1998 och sedan dess har flera uppdaterade 
versioner släppts, varav den senaste är version 4. Den version som kommer att 
behandlas i studien är version 3(2009) då den fortfarande används och där material- 
samt informationstillgången är större än version 4. (USGBC, 2009) 

 Målformulering 1.3
Efter undersökning och utvärdering förväntas ett resultat där möjligheterna för 
framtida projekt kan effektivisera produktionen med hjälp av en mall. Denna mall 
kommer att ta hänsyn till tidigare problem och knytas samman med rådande 
vägledning för att uppnå önskad nivå inom certifieringssystemet LEED och öka 
”inhouse-kunskapen” inom företaget. 

Önskat resultat kan i sin tur leda till eliminering eller sänkning av kostnadsposten för 
bl.a. konsulter inom det undersökta området. 

Slutresultatet för Mallen blir att: 
1) Öka kunskapen inom företaget 
2) Effektivisera produktionen 
3) Sänka kostnaderna med hjälp av goda resultat i punkt 1) och 2). 

 Metod 1.4
Material har samlats in via kontaktpersoner inom Zengun. Dessa kontaktpersoner 
har försett med nödvändigt material, ställt upp på intervjuer och hänvisat till andra 
informationskällor. Dessa intervjuer har gett insyn i hur olika delar av produktionen 
påverkas av miljöcertifieringssystemet LEED. En mall har utformats och använts som 
underlag för intervjuer. 

Inhämtningen av material har gjorts genom litteratur, internet, uppsatser, 
examensarbeten, utomstående personer som anses kunniga inom det aktuella ämnet 
samt USGBC som är förkortning av US Green Building Council. USGBC har till syfte 
att utbilda allmänheten och entreprenörer om metoder som minimerar 
miljöpåverkan inom bygg. 

Det inhämtade materialet har under arbetsgången utvärderats för att sedan kunna 
sortera den insamlade informationen. 

Det största informationsflödet har skett via Zengun. Företaget Zengun har redan tre 
LEED-projekt som har använts som underlag för arbetet. Dessa projekt har 
undersökts och analyserats för att kunna identifiera problemen som företaget stöter 
på vid LEED certifiering. 

 Avgränsningar 1.5
Rapporten kommer att avgränsas till LEED version 3 och hur detta påverkar 
produktionen för att sedan undersöka eventuella förbättringar i arbetet med LEED. 
Rapporten skrivs enligt önskemål av Zengun för att sedan kunna användas i framtida 
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projekt, därför begränsas rapporten till tre tidigare projekt där har Zengun byggt 
enligt miljöcertifieringssystemet LEED version 3 (2009). 
I samråd med Zengun har punkter i LEED kraven relaterade till produktion valts ut 
och redogjorts. 
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2 Nulägesbeskrivning 

Zengun är ett relativt nystartat entreprenadföretag som varit verksam i Stockholm 
sedan våren 2009. Idag omsätter företaget ca en mdkr och har enligt årets upplaga av 
tidningen Byggindustrin hamnat på plats 21 och Zengun har sitt huvudkontor i 
Stockholm, Sankt Eriksplan. 

Zenguns främsta entreprenadverksamheter är nyproduktion, ROT och byggservice 
samt konsultverksamheter inom rådgivning, projekt- och byggledning. Idag har 
företaget ca 100 medarbetare och växer ständigt. 

Zengun arbetar ständigt med olika miljöcertifieringssystem som t.ex. Miljöbyggnad 
och LEED. Ett exempel är KV Modemet som är beläget vid Kista Science Tower, där 
Zengun varit totalentreprenör. Byggnaden blev klar år 2014 och är klassad som nivå 
guld i miljöcertifieringssystemet LEED. 

 



6 

 

  



7 

 

3 Miljöcertifiering av byggnader 

 Vikten av miljöcertifieringssystem 3.1
Efterfrågan på miljöcertifiering är stark eftersom detta visar på en objektiv 
bedömning av en byggnads hållbarhet och hur bra det är miljömässigt. Att utnyttja 
och använda dessa system ger byggnaden ett certifikat och en prestanda som 
garanterar en viss nivå av byggnadens kvalitet kring miljöpåverkan. 

Miljöcertifieringssystemen gör det enklare för personer som vill värna om miljön att 
välja ett miljöcertifierat hem eller arbetsplats. Byggnader med någon form av 
miljöcertifiering ger en mer attraktiv position i marknaden bland hyresgäster och 
företag. 

I takt med att miljömålen blir mer långtgående och fler, leder detta till ökat krav på 
byggföretagen att jobba effektivt mot dessa mål. Att jobba med 
miljöcertifieringssystemen ger företagen en fördel för att uppnå miljömålen som har 
satts upp av svenska riksdagen. 

Sverige har ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16 
miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Både generationsmålet och miljökvalitetsmålet 
ska vara uppnått fram till år 2020. (Naturvårdsverket, 2016) 

Ett generationsmål anger inriktningen för en samhällsomställning som behöver ske 
inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen. 

Miljökvalitetsmål anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda 
till. 

Etappmål anger steg på vägen till generationsmålet och miljökvalitetsmålen.” 

 (Miljömål.se:s redaktion, 2014) 
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4 Miljöcertifieringssystemet LEED 

LEED är idag ett av de mest kända bedömningssystemen i världen utvecklat av U.S. 
Green Building Council i USA, som är en icke vinstdrivande förening. Den första 
versionen kom ut år 1998. 

Bedömningssystemet är anpassat för alla typer av byggnader och kan användas i både 
projekterings- och driftstadiet men även för befintliga kommersiella, institutionella 
byggnader samt bostadshus. LEED används för att certifiera byggnadens 
miljöprestanda inom närmiljö, energianvändning, material, vattenanvändning samt 
inomhusklimat.  

”Gröna byggnader”, dvs. byggnader med specifika miljömål växer ständigt och 
förändras pga. den ökade efterfrågan på gröna byggnader som är miljömärkta. Nya 
produkter lanseras till marknaden och tekniken utvecklas ständigt vilket leder till att 
den version av LEED som måste användas är den som är aktuell vid registrering av 
projektet. 

LEED är ett frivilligt system att följa. Miljöprestanda utvärderas för byggnaders 
livscykel för vad som är en ”grön byggnad” i konstruktion, design och drift. Systemet 
är byggt på fem miljökategorier:  

• Hållbara byggarbetsplatser 

• Effektiv vattenanvändning 

• Energi och atmosfär 

• Material och resurser 

•  Inomhusmiljö 

Systemet kompletteras med ytterligare en kategori inom innovation i design.  

 Poängsystem 4.1
Poängsystemet i LEED är uppdelad mellan olika s.k. krediter tillhörande respektive 
kategori inom områden som miljöcertifieringssystemet behandlar. Alla krediter är 
positiva heltal och det finns inga negativa värden. Maximalt kan 110 poäng erhållas 
varav tio är bonuspoäng. Regionala bonuspoäng kan uppnås inom LEED och 
behandlar vikten av lokala förhållanden för att upprätta bra design och byggmetoder. 

Inom LEED är poängen baserade på miljöeffekter av produktion, konstruktion, drift 
och underhåll av byggnaden. Miljöeffekterna är resultatet av: 
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• Växthusgaser 

• Användning av fossila bränslen 

• Toxiner och cancerframkallande ämnen 

• Inomhusmiljö samt luft- och vattenkvalitet.  

Systemet delas in i tre olika betyg, silver, guld och platina. Figuren nedan visar 
förhållandena mellan de olika betygen inom LEED. 

 

Figur 1 

När det byggs enligt LEED används en Scorecard som fungerar som en poängtavla 
där poäng ifylls. Poängtavlan delas i tre spalter där första spalten är säkrade poäng 
och den andra spalten är poäng som kan erhållas i framtiden om slutliga 
poängresultatet inte uppnår till önskat betyg. Sista spalten är poäng som inte är 
relevanta för projektet eller poäng som inte är planerade att uppnås. Tabellen nedan 
är ett exempel på hur en Scorecard kan se ut där man själv fyller i de tre spalterna vid 
respektive kredit. 

  

Silver  
40-49 poäng 

Guld 60-79 
poäng 

Platina 
 80-110 
poäng 
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Figur 2.  Exempel på scorecard 

 Hållbara byggarbetsplatser 4.2
Hållbara byggarbetsplatser enligt LEED främjar ansvarstagande, innovation och 
praktiskt designade strategier för byggarbetsplatsen som visar hänsyn till vatten, 
luftkvaliteten samt växt- och djursamhället. Dessa punkter ger en mildare negativ 
effekt som byggnader kan ha på det lokala och regionala planet. 

Hållbart byggande styrs av två fundamentala delar och dessa är valen och 
utvecklingen av en byggarbetsplats. Skador på miljön som orsakas av konstruktioner 
kan ta år av arbete för att återställa. 

Fokus riktas mot miljömål relaterade till stadsdelar, öppna landskap och 
byggnadernas fasadutformning.  

4.2.1 Val av plats att bygga på, närservice, förtätning och sanering 

Byggnader påverkar ekosystemet på en mängd olika sätt där dessa kan bl.a. ta upp 
yta där det idag finns grönområden eller tidigare outvecklade områden. 
Utvecklingsprojekt kan inkräkta på agrikultur, våtmark, vattenkällor och komprimera 
befintligt djurliv. En redan utvecklad eller till och med ett förorenat område kan 
saneras, vilket leder till ett minskat tryck på outvecklade områden. 

En genomtänkt plan för projektområdet hjälper att tillämpa miljötänket för både 
tillbyggnader och anpassningar av byggarbetsplatser. Planering för användande av 
gemensamma anläggningar integrerar projektet med dess omgivande stadsdel och 
sparar på material samt naturtillgångar genom optimerad användning av 
infrastruktur. 

Y ? N 

 5 2 3 Effektiv vattenanvändning                             Möjliga poäng: 10 

      

   3 1   Kredit 1       Bevattning av grönområden                                  2 till 4 

2     Kredit 2      Avloppshantering                                                               2 

  1 3 Kredit 3       Minska vattenförbrukningen                                 2 till 4 
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4.2.2 Transport 

I tänket kring miljöfrågor och problem som är relaterade till byggnader ingår 
fordonsutsläpp och behovet av infrastruktur för resor till och från platsen. Utsläppen 
från dessa bidrar till klimatförändringar, luftföroreningar, surt regn och andra 
luftkvalitetsproblem. Byggnadernas ytor, motorvägar och parkeringsytor ökar 
dagvattenavrinningen och bidrar till urbana värmeöar. 

Andra aspekter att ta hänsyn till under ett projekt i bostadsområden blir att ordna 
med cykelställ, omklädningsrum, parkering, tillgång till kollektivtrafik men även 
alternativa tankningsstationer som kan uppmuntra till andra transportmedel. Att 
främja kollektivtrafiken minskar den krävande energin för transporter likväl som det 
minskade behovet av parkeringsplatser som inkräktar på grönområden. 

4.2.3 Exploatering av tomt och natur 

Byggandets utveckling kan inkräkta på jordbruksmark på ett sätt där djur- och 
växtsamhället påverkas negativt. Utvecklingen får djur och växter att förflytta sig och 
detta leder till att de lever på mindre ytor än tidigare som i sin tur kan leda till att de 
blir utrotningshotade. 

Underhållsrutinerna för vanlig växtsorter och landskap kräver ofta ordentlig 
bevattning och kemikalier. Hållbara metoder minimerar användningen av 
gödningsmedel, bevattning och bekämpningsmedel. De hållbara metoderna kan 
förhindra erosion av jorden och sedimentering. 

4.2.4 Dagvattenhantering 

Städer utvecklas och urbaniseras och detta leder till att markens permabilitet 
minskar som i sin tur leder till ökad avrinning via rör och avlopp till vattendrag, 
sjöar, åar, bäckar och hav. Ytor med låg permeabilitet1 på byggarbetsplatsen kan leda 
till att dagvattenavrinningen skadar vattenkvaliteten, vattenorganismer och 
möjligheterna till att återföra vattnet till recipienten.  

Dagvattenavrinningen på parkeringsytor bidrar till föroreningar orsakat av 
smörjmedel, olja, biprodukter av förbränning, partiklar från däck, vägsalt och olja. 
Flödet av vattendraget accelereras av avrinningen vilket ökar erosion och påverkar 
vattenlevande organismers livsmiljö samt orsakar erosion nedströms. Metoder och 
strategier finns för att minska, kontrollera och behandla dagvattenavrinningen innan 
den lämnar byggarbetsplatsen. 

                                                             

1 Förmåga att släppa igenom/suga upp eller hålla kvar vatten 
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4.2.5 Urban värmeö 

Användningen av mörka, icke-reflekterande ytor för parkeringar, tak, gångbanor och 
andra liknande ytor bidrar till den urbana värmeöeffekten. Dessa ytor absorberar 
värme från solen och värmer upp omgivande områden, vilket ökar den omgivande 
temperaturen. Förutom att ha negativ påverkan för individer kring byggarbetsplatsen 
bidrar det till ökning av yttre och inre temperatur som leder till att det kräver mer 
energi för kylning. 

4.2.6 Ljusföroreningar 

Bristfälligt designad utomhusbelysning kan bidra till ljusföroreningar under nattetid. 
Ljusförorening kan påverka den nattliga ekologin, minska den nattliga observationen 
av himlen, orsaka bländning på körbanan och skada relationer till grannar orsakat av 
ljusintrång. En reducering av ljusföroreningar uppmuntrar till att nattligt djurliv kan 
bebo byggnaden och medför mindre störningar för bl. a. fåglar och deras 
flyktmönster. 

 Effektiv vattenanvändning 4.3
Effektiv vattenanvändning bidrar till miljövänligare och mer hållbara byggnader. 
Användningen av stora volymer vatten leder till ökade kostnader för underhåll och 
byggandet. Detta ökar också kostnaderna för konsumenterna gällande 
vattenförsörjning och anläggningar som är kopplade till dessa. Genom effektiv 
vattenanvändningen kan dessa kostnader minska i form av lägre avgifter, minskning 
av energi- och kemikalieanvändning samt mindre avloppsvolym. 

Vattenanvändningen kan effektiviseras genom rörsystem med lågt flöde. Ett annat 
sätt för effektivisering av vattenanvändning är att använda odrickbart vatten för 
vattning av vegetationer samt toaletter och urinoarer.  

LEED behandlar tre ämnen inom effektiv vattenanvändning. Dessa tre ämnen är 
bevattning av grönområden, avloppshantering och minskad vattenförbrukning. 

4.3.1 Bevattning av grönområden 

Syftet med detta är att minska eller eliminera användningen av dricksvatten på 
byggarbetsplatsen för bevattning av grönområden och landskap. 
Konsumtionsminskningen av dricksvatten är en kombination av  

• Växtarter, densitet och faktorer inom mikroklimat 

• Effektivisering av bevattning 

• Användning av regnvatten 

• Användning av återvunnet avloppsvatten 
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• Användning av vatten som kan användas för ändamål där drickbart vatten inte 
behövs 

• Grundvatten som pumpas bort från byggarbetsplatsen kan användas för 
bevattning om projektgruppen visar att detta inte påverkar 
dagvattenledningssystemet. 

Ett självförsörjande landskap där grönområden har bibehållits kräver både mindre 
vatten, gödsel och bekämpningsmedel. Gödsel och bekämpningsmedel bidrar till 
försämring av vattenkvalitet och genom självförsörjande landskap och växter kan 
man minimera detta som i sin tur leder till minskad negativ miljöeffekt. 

Sammanfattat kan mål inom effektiv vattenanvändning nås genom att enbart 
använda regnvatten, återvunnet avloppsvatten och icke drickbart vatten för 
bevattning. Ett annat sätt är att inte ha landskap som kräver permanent bevattning. 
Tillfälliga system för bevattning är tillåtna om dessa tas bort inom ett år räknat från 
installationsåret. 

Kostnader för bevattning och grönområden kan minimeras genom god planering. 
Växter som kräver mindre gödningsmedel och underhåll har lägre driftkostnader. En 
bra strategi för att nå detta är att i tidigt skede noggrant planera utformningen av 
grönområden. 

Det går även att göra besparingar genom att använda gråvatten2 för bevattning. 
Rening av gråvatten har lägre kostnader då enklare metoder som slamavskiljning och 
avloppsinfiltration används. Bevattning med gråvatten minskar även mängden 
avloppsvatten som levereras till vattenreningsverk och samtidigt minskar efterfrågan 
på kommunala ledningar.  

4.3.2 Avloppshantering 

Den hållbara miljön kan uppnås genom att minska behovet av avlopps- och 
dricksvatten samtidigt som den lokala akvifern3 fylls på. Negativ påverkan på miljön 
kan minskas med effektiv vattenanvändning och återanvändning av vattnet.  

Dricksvatten används för funktioner som inte kräver hög kvalitet på vattnet som i 
toaletter och urinoarer. För att sänka negativa miljöeffekter finns det olika metoder 

                                                             

2 Avloppsvatten från Bad, Disk, Tvätt (även kallat BDT-vatten) 
 

3 En akvifer är en geologisk bildning som lagrar grundvatten med så stor lagringskapacitet och så stor 
genomsläpplighet att grundvatten kan utvinnas ur den i användbara mängder. I en akvifer kan det finnas ett 
eller flera grundvattenmagasin 
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som återvinning och insamling av regnvatten samt sänka eller eliminera tillgång till 
dricksvatten där det inte finns krav och behov för detta. 

Vattenkvaliteten på urinoarer och vattenklosetter kräver inte lika hög vattenkvalitet 
som i handfatskranar och dusch, därför kan en minskning av dricksvatten som 
behövs för transport av avloppsvatten sänka volymen vatten som dras från naturliga 
vattenkällor. Detta leder vidare till minskning av kemiska insatser, kommunala 
ledningar och energianvändning samt utsläpp från kommunala anläggningar som 
reningsverk. 

Genom rörsystem för återvinning av gråvatten kan byggnader som genererar större 
mängder av avloppsvatten sänka sina kostnader. För ett sådant system krävs dubbla 
rörledningar under den ursprungliga konstruktionen för att undvika att senare lägga 
till dem och på så sätt kan kostnader för detta elimineras. 

System för insamling och användning av regnvatten minskar behovet av avrinning 
och vatten från kommunala ledningar. 

4.3.3 Minska vattenförbrukningen 

Minskning av belastning på kommunala vattenrör ökar vatteneffektiviteten. 
Reducering av dricksvatten i byggnader leder till minskning av mängden vatten som 
behövs från olika vattenkällor och leder till förminskning av kemiska insatser och 
energianvändning. 

I detta kapitel inom LEED behandlas vattenanvändning i hushållsmaskiner som 
diskmaskiner, tvättmaskiner och ismaskiner. Högeffektiva maskiner sänker 
vattenbehovet och förbrukning av vatten. Förbrukningen kan även sänkas i toaletter 
och handfat samt kylanläggningar som använder vatten för kylning.  

 Energi och atmosfär 4.4
Produktionen av el från fossila bränslen som olja, biogas och kol påverkar miljön 
negativt vid varje tillverkningssteg och användning. Sverige har idag energipolitiska 
mål som gäller fram till år 2020. Dessa mål går ut på att förbättra 
energitillverkningen och energianvändningen. 

Byggnader som LEED certifieras måste uppvisa bättre energianvändning än det 
nationella energikravet. 

Olika prestationsnivåer utöver lägsta nivåerna blir tilldelade olika många poäng i 
betygssystemet. Byggnaden måste först designas till att fungera på en hög 
prestandanivå därefter måste driften ses över och när driften är igång, se till att detta 
möter projekteringsmålen. 
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Figur 3 (energimyndigheten, http://www.energimyndigheten.se/om-oss/ 2015-12-03) 
 

Elektricitet är ofta producerat via förbränning av fossila bränslen som vid 
konsumtion avger koldioxid och andra växthusgaser vilket bidrar till 
klimatförändringar globalt. Förbränning av kol avger skadliga föroreningar som 
koldioxid, svaveldioxid, kväveoxid, små partiklar och kvicksilver. För varje megawatt 
elektricitet som producerats via kolförbränning avges ungefär 1020 kg koldioxid, sex 
kg svaveloxid och tre kg kväveoxid. (Green Building Design and Construction, 2009). 

4.4.1.1 Optimera energiprestandan på byggnaden 

Energiprestandan i byggnader beror på byggnadens design, storlek, plats, material, 
byggmetod, klimatskal och vatteneffektivitet. Andra delar som påverkar 
energiprestandan i byggnader är värme, ventilation och luftkonditionering samt 
belysningssystem kan bestämma hur energieffektiv byggnaden är. 

4.4.1.2 Förnyelsebar energi på plats 

Att integrera förnyelsebar energi på byggarbetsplatsen är en strategi för att uppnå 
visst antal poäng i ett LEED projekt. Energikällor från sol, vind och biogas ser till att 
luft- och vattenföroreningar samt andra miljökonsekvenser som är associerat med 
förbränning och användningen av fossila bränslen kan undvikas. 

Förnyelsebara energialternativ som vindkraft kan vara billigare än vanlig energi. 
Förnyelsebara alternativ kan subventioneras och göra det billigare för inköp och 
installation av utrustning för förnyelsebar energi. 

http://www.energimyndigheten.se/om-oss/
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4.4.2 Utökad besiktning och kontroll 

Besiktning optimerar energi och vatteneffektiviteten genom att garantera att 
systemet fungerar som det ska enligt projekteringen. 

4.4.3 Utökade köldmediebehov 

Freon är ett ämne som skadar ozonlagret och användningen av detta ämne har varit 
väldigt vanligt i bland annat kylskåp. LEED ser till att användningen av köldmedier 
med innehållande gaser som skadar ozonskiktet begränsas. Växthusgasen freon har 
idag varit förbjudet i Sverige i ungefär 22 år (Naturskyddsföreningen, 2009). ”HCFC 
användes som ersättning för CFC i isoleringsmaterial under perioden 1991-1996 och 
förbjöds helt i isoleringsmaterial 1997 och för nyinstallation som köldmedium 1998. 
Även HCFC har negativ påverkan på ozonskiktet och klimatet, om än i betydligt 
mindre grad än CFC. Det klassas som farligt avfall och ska omhändertas på samma 
vis som CFC”. (Naturvårdsverket, 2016) 

 Material och resurser 4.5
Byggbranschen genererar stora mängder avfall varje dag. Att följa LEEDs krav kan 
minska mängden avfall och förbättra byggnadsmiljön genom ansvarstagande 
avfallshantering och materialval. Denna punkt lägger vikt på två frågor: 

• Miljöpåverkan av materialet som används i byggnadsprojekten. 

• Minimering av avfallsdeponering. 

4.5.1 Återvinningsbart, återanvändbara och regionalt material 

Val av material spelar en stor roll i hållbart byggande. Under materialets livscykel, 
transporteringen, tillverkning, dess urlakning, användning och hantering kan ha 
negativa hälso- och miljöeffekter. Materialvalet kan ha de effekterna att det förorenar 
luften och vattnet, eliminerar urinvånare och bryter ned naturresurser. Miljömässigt 
ansvarstagande om upphandlingspolitiken kan rejält minska dessa effekter samt 
tagen hänsyn till de miljömässiga, hälsomässiga och sociala fördelarna av de 
tillgängliga valen vid köp av material. Användningen av material från lokala 
näringsidkare bidrar till en ökning av den lokala ekonomin samt minskar effekterna 
av transporter. 

4.5.2 Avfallshantering under produktionen 

Det mest ekonomiska sättet att minimera avfallet är materialminskning som innebär 
att sänka behovet av råprodukter. Avfall ökar kostnadsposten för bygget på två sätt: 

• Onödigt material, som förpackningar vilket ökar produktkostnaden. 

• Skatter/Avgifter för avfallshantering och deponering där kostnaden ökar 
proportionellt med mängden avfall. 
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4.5.3 Återanvändning och återvinning 

Återanvändning av befintliga byggnader gentemot nybyggnationer är ett av det mest 
effektfulla sätten för att minimera negativa miljöeffekter. Med hjälp av att 
återanvända befintliga byggnaders delar och komponenter kan avfallet minimeras 
och behov av deponering sänkas. Användning av befintliga byggnader minskar 
störningar hos invånare och minskar behovet av nytt infrastrukturmedel. Vid val av 
material är det viktigt att utvärdera nya och alternativa källor. 

Återvunna byggnader, rivning och material vid rensning av land minskar behovet av 
råmaterial och skapar en möjlighet att reducera den miljö- och hälsomässiga 
belastningen kopplat till materialhämtning, tillverkning och transport. Återvinning 
av skräp kan också minska behovet av deponier som kan förorena grundvatten och 
spridas till andra öppna ytor. Effektiv byggavfallshantering kan förlänga livscykeln 
för befintliga deponier, som sin tur kan minska behovet av nya eller 
utveckling/utökning av redan befintliga deponier. 

Återvinning bidrar med material för nya produkter som annars hade framställts från 
råmaterial. Detta sätt undviker uthämtningen av råmaterial och sparar deponiytor. 
Återvinning av vissa produkter som batterier och glödlampor förhindrar giftigt 
material från att förorena luften och grundvattnet. 

Återanvändning och återvinning minskar kostnaderna för företagen. Effektiv 
avfallshantering gynnar företagen genom att minska posten för kostnader av avfall 
och kan ge intäkter genom återvinning eller återförsäljning av överblivet material. 

4.5.4 Återvunnet material 

Val av material kan minsta miljöpåverkan ännu mer än tidigare nämnt genom 
användning av produkter som innehåller återvunnet material. Återvunnet material 
definieras som avfall från privata, institutionella, kommersiella och industriella 
anläggningar som har varit slutanvändare av avfall som inte längre kan användas för 
avsett ändamål.  

Poäng kan tilldelas genom att använda produkter med återvunnet material så att 
summan av återvunnet material plus hälften av resterande materialet utgör 10% eller 
20% av totala kostnaden för material i projektet. 

Återvunnet material + ½ av resterande materialet Poäng 

10% 1 

20% 2 

Figur 4 
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4.5.5 Regionala material 

Ett sätt att minska miljöpåverkan till följd av transporter är att använda byggmaterial 
och produkter som tillverkas inom regionen. Transportmedel som lastbilar, tåg, 
fartyg och andra fordon orsakar luftföroreningar. Hänsyn ska även tas till 
tillverkningen av byggprodukterna då vissa utvinns eller tillverkas geografiskt långt 
ifrån där de brukas eller distribueras vidare. Att använda regionalt material kan även 
vara kostnadseffektivt på grund av minskade transportkostnader och ger även 
upphov till ett samhälle där regionala tillverkare och arbetskraft behåller kapitalet i 
samhället och detta leder vidare till en bättre ekonomi i regionen. 

Regionala material som ingår i LEED vill kort sagt öka efterfrågan på material som 
utvinns och tillverkas regionalt och till följd av detta tilldela poäng. För regionala 
material kan maximalt två poäng tilldelas. För att få poäng måste material och 
produkter vara tillverkade inom en radie på 805km (500 miles) från 
byggarbetsplatsen och bestå av minst 10% eller 20%, baserat på kostnaden av det 
totala materialvärdet. 

Regionala material Poäng 

10% 1 

20% 2 

Figur 5 

Procentenheten för regionala material kan beräknas med hjälp av nedanstående 
ekvation: 

 
 

 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑓𝑓ö𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

=
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 𝑋𝑋 100 

 

Figur 6                                                                                                                                                                              [3:1] 

 

4.5.6 FSC trä 

FSC är förkortning för Forest Stewardship Council som är en internationell 
organisation. Organisationen har ett certifieringssystem vid namn FSC för trä som är 
miljöanpassat i form av hänsyn till miljö och människor. Hänsynsreglerna skyddar 
bl.a. markens framtida förmåga att bära skog, hotade djur och växter samt säkra och 
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sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen. Företag som följer reglerna för FSC 
får märka sina produkter med varumärket vilket gör att konsumenter kan välja just 
de produkter som har tagit hänsyn till miljön och är certifierade. 

FSC är en oberoende medlemsorganisation och certifierar inte produkterna, utan 
sätter bara upp reglerna för certifieringen. Certifieringen ges av oberoende 
certifieringsorganisationer och dessa gör även kontroller i form av stickprover för att 
kontrollera att skogsbrukaren följer upp vad som händer i skogen. 
Certifieringsorganisationerna måste vara godkända av FSC och ha rätt kunskap för 
att kunna certifiera. 

Inom LEED kan FSC-trä användas för att uppnå poäng. Kravet för detta är att 50% av 
träprodukterna, baserat på kostnad, är certifierade hos FSC. 

 Inomhusmiljö 4.6
Största delen av dagarna spenderas inomhus och detta gör att inomhusmiljön spelar 
en stark roll på välmående, livskvaliteten och produktiviteten. 
Världshälsoorganisationen (WHO) rapporterade i dess guidelinjer kring 
luftkvaliteten för Europa (Air Quality Guidelines for Europe, 2nd edition) att den 
största delen av föroreningar en individ utsätts för sker via inhalering av inomhusluft. 
Sjukdomar kopplade till byggnader till exempel sjuka hus (SBS, Sick Building 
Syndrome) d.v.s. där personer i byggnader upplever obehag. Detta har 
uppmärksammats kring vikten av kunskap om inomhusmiljön för fastighetsägare och 
de som vistas i byggnaden. Förbättringsstrategier för kvaliteten gällande 
inomhusmiljön ger en potentiell ansvarsminskning för fastighetsägare, ökar 
försäljningsvärdet vid eventuell vidareförsäljning och förbättrar hälsan hos de som 
bor eller arbetar i byggnaden.  

För skolor är inomhusmiljöproblemen ännu viktigare att ta ställning till. Kvaliteten 
på inomhusmiljön kan ha en stor effekt på hälsan och välmående hos studenterna 
samt personal, likaväl som effektiviteten hos inlärningsmiljön. Barn till skillnad från 
vuxna löper en större risk att utsättas för möjliga sjukdomar som förorsakas av 
miljögifter på grund av deras känslighet under utvecklingsstadierna. En dålig 
inomhusmiljö kan inte bara leda till luftvägsinfektioner och astma utan det kan även 
leda till yrsel, illamående, huvudvärk, irritation på ögonen, näsa och hals.  

Bortsett från hälso- och ansvarsproblem, gynnas produktiviteten genom en bättre 
inomhusmiljö. Jämför detta med ett företag i en kommersiell byggnad där 
personalkostnaderna är en stor kostnadspost. Det gör affärerna gott att hålla ett friskt 
och produktivt personalteam och detta endast genom att underhålla och förbättra 
inomhusmiljökvaliteten. 

4.6.1 Minimera exponeringen av tobaksrök 

Omgivningen påverkas av direkt samt passiv tobaksrök som kommer från brinnande 
och utandning av cigaretter, pipor samt cigarrer. Dessa produkter innehåller en stor 
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mängd av olika kemikalier varav flera av dessa är direkt skadliga för rökaren och 
omgivningen. 

Förhållandena mellan rökning och allvarliga hälsofaror är känt i världen och kan leda 
till livshotande sjukdomar. 

Byggnader och dess installationer kan även de ta skada av tobaksröken som 
resulterar i minskning av materialens livslängd. 

4.6.2 Ökad Ventilation 

Vid projektering bör det specificeras ett system som kommer att förse byggnaden 
med en hög kvalitet på inomhusluften. Att öka ventilationen i en byggnad kan 
medföra extra energiåtgång. Kvaliteten på inomhusluften kan hjälpa att nyttja 
fördelen med en regionalspecifik klimatkaraktär och sänka energikostnaderna.  

4.6.3 Lågemitterande material 

Mycket av dagens material som används inom bygg har en negativ påverkan på 
inomhusmiljön. Med lågemitterande material syftas det på material vars påverkan på 
inomhusmiljön och omgivningen är låg. Ett standardmått som används inom LEED 
kring materialens påverkan på inomhusmiljön och omgivningen är halten av VOC 
(Volatile Organic Compounds) emissioner. VOC ämnen reagerar med solljus och 
kväveoxider som har en skadlig påverkan på människans hälsa, jordbruk, skogar, och 
ekosystemet. 

4.6.4 Kontroll av kemikalier och föroreningskällor i byggnaden 

Att skydda inomhusmiljön från föroreningskällor i byggnaden är en väsentlig del för 
att bistå med ett friskt utrymme för de som vistas i byggnaden. För ökad trivsel och 
hälsa bör inomhusluftsgifter minskas. Partiklar i luften sänker kvaliteten på 
inomhusmiljön och i dessa luftburna partiklar i inomhusmiljön ingår smuts, 
mattfibrer, ludd, kvalster, pollen, bakterier och mögel. Partiklarna medför en ökad 
risk för astma, allergi, lungsjukdomar samt emfysem. Filtrering av luften minskar 
exponeringen av luftburna partiklarna i byggnaden. 

4.6.5 Övervakning av koldioxid 

Mängden koldioxid (CO2) kan mätas för att bestämma samt bibehålla tillräcklig 
utomhusluftsnivå hos ventilationen i byggnaderna. Mängden CO2 i luften kan ses 
som en indikator kring effektiviteten i luftflödet. Koldioxidnivåerna bör därför mätas 
för att bekräfta att indikationerna gällande ventilationsnivån bör justeras. Det finns 
dock ingen känd forskning som visar ett samband mellan hög koncentration av CO2 
och hälsoproblem, men det kan leda till dåsighet och slöhet hos personer i 
byggnaden.  
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4.6.6 Kontroll över system - termisk komfort 

Att jobba med de som vistas i byggnaden och lyssna till deras behov kan förbättra 
byggnadseffektiviteten. De som använder byggnaderna ska kunna ha kontroll och 
styra både ljus och termostat efter individuella önskemål. 

4.6.7 Dagsljus  

Dagsljus minskar behovet av eldriven belysning och medför en minskning av 
energianvändningen som vidare leder till en mindre belastning på miljön. Dagsljus 
kan också öka produktiviteten hos personer i byggnaden samt minska sjukdomar och 
frånvaron. Effektiva strategier att uppnå bred dagsljuspenetration i byggnaden är att 
använda sig av ensamma lösningar eller flera i kombination som innergårdar, 
fönsterväggar, takfönster, justerbara persienner och många fler. 

4.6.8 Utsikt 

Personer med utsikt har en ökad känsla för välmående och det leder till högre 
produktivitet samt en ökad jobbtillfredställelse. Viktiga tankar om byggnadens utsikt 
faller på fönsters storlek och utrymme, val av glas och placeringen av innerväggar 
samt byggnadens orientering. 

 Regionala prioriteringar  4.7
Miljöfrågor kan vara unika för olika geografiska platser, därför har USGBC 
identifierat zoner där poäng kan uppnås. Detta är för att uppmuntra företag och 
projektgrupper att fokusera på regionala prioriteringar och få poäng tilldelade för att 
uppnå geografiskt specifika miljöprioriteringar. 

I denna studie behandlas två områden av totalt fyra inom regionala prioriteringar: 

• Alternativ transport – kollektivtrafik 
Möjligheten att välja alternativ transport som kollektivtrafik. Kollektivtrafik 
består av buss, tåg eller andra transportmöjligheter för allmänheten. 

• Optimering av energiprestanda 
 
Dessa två punkter ger en poäng vardera och totalt kan fyra poäng uppnås 
under regionala prioriteringar. 
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5 Slutsatser 

 Resultat 5.1
Intervjuer, samtal och frågor som ställts har bekräftat behovet av en förenkling och 
förbättring av arbetet med LEED. Tillsammans med Zengun har punkter som berör 
produktionen valts ut eftersom det har varit aktuellt för både oss och företaget att 
hitta en lösning till dagens problem i produktionen. Resultatet av detta har blivit en 
mall som ska kunna användas och tillämpas för att få till ett effektivare och smidigare 
arbete i produktionen vid arbete med LEED.  

Sammanställningar av intervjuer och information av både kunniga men även lekmän 
inom LEED gjordes för att kunna ta fram en ordentlig och lättförståelig struktur på 
Mallen som även kom att kallas för Mallen. 

Mallen har en funktion där den ska ge en beskrivning av vad som ska göras. I Mallen 
finns olika punkter tagna ur LEEDs krav gällande poänguppdelningen. Nästa stycke 
ska ge en förklaring om hur dessa punkter och poäng ska uppnås för att sist ge en 
förklaring om varför detta bör göras. 

Mallen har en struktur där endast punkter som har en anknytning till produktion 
finns med. Mallen är utformat på ett sätt där alla i produktionen ska kunna ta del av 
den samt även kunna tillämpa Mallen i sitt dagliga arbete. Resultatet kommer ställa 
högre krav på dagens kommunikation mellan yrkesgrupperna inom projektet. Vid 
förbättrad kommunikation, leder detta till ett effektivare arbete och till ett resultat 
som eventuellt ska ge en kostnadssänkning.  

Kostnadssänkningen kommer att fungera på så vis att om alla önskvärda poäng inte 
uppnås då måste andra åtgärder tas för att uppnå målet för projektet som kan vara en 
av de olika nivåerna inom LEEDs bedömningssystem. Oväntade avslag på poäng kan 
ge oväntade höga kostnader för att säkerställa att rätt nivå har uppnåtts vid 
färdigställande av byggnaden, därför blir Mallen ett bra verktyg för alla inblandade i 
produktionen att redan från början bygga enligt LEED. 

Koncentreringen på produktionen gör att Mallen fungerar som ett hjälpmedel för alla 
ute på produktion och förenklingen gör att alla ska kunna läsa, förstå och tillämpa 
alla delar som berör dem specifika yrkesgrupperna under deras specifika 
arbetsuppgifter. Främsta ansvaret kommer självklart ligga på de ansvariga cheferna 
och arbetsledarna på plats att ta hjälp och använda sig av Mallen som en grund när 
de arbetar. Ansvariga och arbetsledarna ska även se till att alla inom bygget ska ha 
kännedom om Mallen och vägleda personalen för att de själva ska kunna orientera sig 
fram vid eventuella frågor och hitta svar eller ta hjälp av Mallen i största möjliga 
utsträckning. 

5.1.1 Användning av Mallen 

Mallen är uppdelad i fem huvudgrupper. Se nästa sida 
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Hållbara byggarbetsplatser 

Effektiv vattenanvändning 

Energi och atmosfär 

Material och resurser 

Inomhusmiljö 

 

Varje huvudgrupp innehåller olika s.k. krediter och kan lätt jämföras och uppföljas 
med hjälp av poängtavlan, även kallad scorecard. Mallens huvudsyfte är att lätt 
kunna se vad som ska göras för att uppnå poäng inom de olika huvudgrupperna. 

Varje yrkesgrupp kan studera Mallen och både planera och utföra sitt arbete enligt 
Mallen. Mallen kan vara tillgänglig för både kontor och byggarbetsplatsen där alla lätt 
har tillgång till den. Ansvarig inom varje område kan stryka under poäng som denne 
vill uppnå för att sedan föra vidare informationen till yrkesarbetarna samt göra 
kontroller och uppföljning. Även projekteringsgruppen kan ha tillgång till Mallen. 

Sammanlagt kan 24 poäng uppnås med hjälp av Mallen. 

Exempel 

Under huvudgruppen ”Energi och atmosfär” hittar man kredit 6 som heter Grön el. 
Första raden beskriver vad som ska göras och hur många poäng som kan uppnås för 
detta. Andra raden beskriver hur man gör det och sista raden beskriver varför just 
detta ska göras, bortsett från att få poäng.  

Förenklat är Mallen uppbyggd på följande sätt:  

Vad? (vad som skall göras) 

Hur? (hur kan man gå tillväga för att göra det) 

Varför? (varför ska man göra detta och vad är tanken 
bakom det?) 
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Energi och atmosfär                   

            

 

Credit 6 Grön el 

          
            2p Kontraktera ett 2årigt grönt avtal med ett elbolag där elförbrukningen på byggnaden ska vara minst 35% miljömärkt. 

 
            Hur Hitta elbolag som kan förse med kravet om att 35% av elförbrukningen på byggnaden ska vara miljömärkt. 

  
            Varför Uppmuntra utvecklingen av grön el då producering av el är energikrävande och detta bidrar till skadlig miljöpåverkan. 

  

Mallen 

  Hållbara byggarbetsplatser 

  
 

Credit 4.3 Transportmedel med minimal miljöpåverkan  

  3p Det ska finnas avsedda platser för el- samt miljöbilar på byggarbetsplatsen. Dessa platser ska  

 
vara minst 5% av totala parkeringsplatser och vara nära till entrén. Det går även att ha dessa 

 
platser som rabatterade platser istället men då måste dessa vara tillgängliga för alla och  

 
parkeringsavgiften ska vara sänkt med minst 20%. 

 
 

Hur Ha avsedda parkeringsplatser nära entrén och markera dessa platser tydligt samt se till att  

 
dessa platser är minst 5% av totala antalet parkeringsplatser. Markera även vilka platser som 

 
har sänkt parkeringsavgift. 

  Varför För att uppmuntra användning av miljöbilar. Miljöbilar har mindre skadligt utsläpp för miljön 

 
och ökat användning av dessa fordon bidrar till mindre skadlig miljöpåverkan. 
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  Effektiv vattenanvändning 

  
 

Credit 1 Bevattning av grönområden 

  2p Begränsning av dricksvatten för bevattning av grönområden med minst 50 % . 
4p eliminera användning av dricksvatten för bevattning av grönområden. 

  Hur Använd andra vattenkällor för bevattning som tex: regnvatten eller BTD-vatten, även kallat 

 
gråvatten som är avloppsvatten från bad, disk och tvätt.  

  Varför Sänkning av dricksvattenkonsumtion innebär mindre energianvändning som vidare leder till  

 
mindre miljöpåverkan. BTD-vatten kan renas med enklare metoder och har därför mindre 

 
miljöpåverkan. 

    Energi och atmosfär 

  
 

Credit 6 Grön el 

  2p Kontraktera ett 2årigt grönt avtal med ett elbolag där elförbrukningen på byggnaden ska vara 
  minst 35 % miljömärkt. 

  Hur Hitta elbolag som kan förse med kravet om att 35 % av elförbrukningen på byggnaden ska 

 
 vara miljömärkt. 

  Varför Uppmuntra utvecklingen av grön el då producering av el är energikrävande och bidrar 

 
till skadlig miljöpåverkan. 

  
  Material och resurser 

  
 

Credit 2 Avfallshantering under produktionen 

  
 

Se till att allt avfall som kan återvinnas skickas till lämplig återvinningsstation och 

 
därefter räkna ihop den totala mängden avfall räknat i ton (exkl. farligt avfall). 

1p Kvoten mellan återvunnet avfall och det totala avfallet ska vara minst 50 %. 
2p Kvoten mellan återvunnet avfall och det totala avfallet ska vara minst 70 %. 

  Hur Markera upp och sortera avfallet strikt enligt anvisningarna (mjukplast, trä, gips m.m.). 

  Varför Minska att byggnads- och rivningsavfall hamnar i deponier och/eller i 

 
förbränningsanläggningar. Leda avfall tillbaka till tillverkningsprocessen för att det sedan 

 
ska kunna återanvändas. 
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Credit 3 Återanvändning av byggmaterial 

  1p Använd 5 % tidigare använt material sett till den totala materialkostnaden. 
2p Använd 10 % tidigare använt material sett till den totala materialkostnaden. 

 
 

Hur Beräkna och ha koll på totala materialkostnaden och se till att det återanvända materialet 

 
står för minst 5 % eller 10 % av totala materialkostnaderna. 

  Varför För att minska behovet av råmaterial och minska avfall, samt reducera effekterna 

 
kopplade till utvinningen och processen av råmaterialresurser . På så sätt minskar skadlig 

 
miljöpåverkan 

  
 

Credit 5 Regionala material 

  1p Använd av material som är tillverkat inom 805 km från byggarbetsplatsen och dessa ska 
  stå för minst 10 % av totala kostnaden för material. 

2p Använd av material som är tillverkat inom 805 km från byggarbetsplatsen och dessa ska 
  stå för minst 20 % av totala kostnaden för material. 

  Hur Genom att fråga om avstånd vid beställning eller användning av färdiga karttjänster på 

 
internet som beräknar avstånd. 

  Varför Användning av ovanstående material minskar miljöpåverkan som orsakas av transporter. 

  1p Använd produkter med återvunnet material så att summan av återvunnet material plus 
  hälften av resterande materialet utgör 10 % av totala kostnaden för material. 

2p Använd produkter med återvunnet material så att summan av återvunnet material plus 
  hälften av resterande materialet utgör 20 % av totala kostnaden för material. 

  Hur Beräkna totala kostnaden för material och använd produkter med återvunnet material.  

 
Se till att det återvunna materialet plus hälften av resterande material står för minst 10 % 

 
eller 20 % av totala materialkostnaden. Se bilaga 3 för beräkning. 

  Varför Återvunnet material kräver mindre energi för att tillverkas vilket medför mindre skadlig 

 
miljöpåverkan. Att använda återvunnet material uppmuntrar återvinning av material som 

 
resulterar i bättre miljö. 

  
 

Credit 6 Certifierat trä 

  1p Använd minst 50 % FSC-certifierat trä, baserat på kostnaden av trämaterial. Gäller endast 
  material avsett för permanent och inte tillfällig användning. 

  Hur Genom att ta reda på var man kan beställa in FSC-trä och använd dessa. Det går att direkt 



28 

 

 
fråga vid beställning. Se även till att dessa står för 50 % av kostnaden för trämaterial. 

  Varför För att uppmuntra miljövänlig och ansvarsfullt skogsbruk. FSC-trä är certifierade hos en 

 
organisation vid namn Forest Stewardship Council som verkar för ett miljöanpassat 

 
ansvarstagande bruk av skogar . 

 
Användning av FSC-trä bidrar på lång sikt till rent vatten, frisk luft, naturresurser och 

 

sänkning av globaluppvärmning som är resultatet av skogen. 
 

  

 
Inomhusmiljö 

  
 

Prereq 2 Tobaksrök 

  0p Minimera byggnadens exponering för tobaksrök genom att förbjuda rökning minst 
  15 meter från byggnaden 

  Hur Genom att sätta upp skyltar som visar att rökning är förbjudet inom området 

  Varför Rökning orsakar föroreningar och bidrar till skadlig miljöpåverkan. 

  1p Credit 3: Plan för inomhusluftens kvalitet  

  
 

1. Använd inte befintligt ventilationssystem under ROT 

  Hur Täck över alla insug, utblås och samtliga rör med tex plasttäcke. Använd externa 

 
ventilationssystem under ROT. Om returflödet inte går att täcka över då ska tillfälliga filter 

 
placeras ut över galler och öppningar. 

  Varför Byggdamm och föroreningar i ventilationssystemet kan leda till att hela systemet förstörs 

 
och måste bytas ut. 

  
 

2. VOC-kontroll. Dokumentation av vilka ytbeläggningar som använts 

  
Hur 

Välj alltid låg emitterande material när det är möjligt. Vid ROT-arbeten ska behållare som 
innehåller giftigt material fångas upp, isoleras och ventileras. 

  
  Varför Ha kontroll på material som innehåller VOC. 

  
 

3. Isolering av arbetsytor. Vid ROT ska hela arbetsplatsen isoleras. Beroende på 

 
väderförhållanden ska det till största möjliga mån användas utav utblås direkt till uteluften 

 
för ventilering vid installation av VOC-emitterande material. 

  Hur Byggarbetsplatsen ska förses med tillfälliga barriärer för att isolera arbetsplatsen. 
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  Varför För att hindra föroreningarna, damm och odörer att spridas till rena eller andra lokaler. 

  
 

4. Städning. En städrutin ska upprättas på byggarbestplatsen. 

  Hur Alla ska alltid ha sitt material och sina verktyg samlade. Inget ska ligga utspritt över 

 
arbetsplatsen. Använd dammsugare med HEPA-filter för att bli kvitt damm och partiklar. 

  Varför För att upprätthålla en god arbetsmiljö och att minska risken för spridning av farliga 

 
ämnen och föroreningar i luften. 

  
 

5. Schemaläggning och planering av arbete.  

  Hur Varje arbetsgrupp bör koordinera sitt arbete så att aktiviteter med störande moment för 

 
inomhusluften kan läggas under timmar där påverkan hos andra är mindre. 

  Varför Undvika att störa andra pågående aktiviteter. 

  
 

Credit 4.1 Lågemitterande material—Lim och fogmassor 

  1p Använd lågemitterande material för lim och fogmassor. 

  Hur Genom att följa gränsvärden. Gränsvärden för material som innehåller VOC finns i bilaga 1. 

  Varför För att minska mängden föroreningar i inomhusluften som orsakar dålig lukt, irritation 

 
och/eller skadlig för byggare såväl som fastighetsanvändarnas välmående. 

  
 

Credit 4.2 Lågemitterande material—Färg och ytbehandling 

  1p Använd låtemitterande material för färg och ytbehandling 

  Hur Genom att följa gränsvärden. Gränsvärden för material som innehåller VOC finns i bilaga 2. 

  Varför För att minska mängden föroreningar i inomhusluften som orsakar dålig lukt, irritation 

 
och/eller skadlig för byggare såväl som fastighetsanvändarnas välmående. 

  
 

Credit 4.3 Lågemitterande material—Golvsystem 

  1p Använd lågemitterande material för golvsystem. 

  Hur Genom att följa gränsvärden. Samtliga golv ska vara godkända enligt LEED-standarder 

 
så som Green Label Plus, Floorscore-certifierad eller motsvarande. 

  Varför För att minska mängden föroreningar i inomhusluften som orsakar dålig lukt, irritation 
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och/eller skadlig för byggare såväl som fastighetsanvändarnas välmående. 

  
 

Credit 4.4 Lågemitterande material—Träbaserade material 

  1p Använd lågemitterande material för trä samt följa credit 4.1 

  Hur Använd minst 50 % FSC-certifierat trä, baserat på kostnad av trämaterial samt följa 

 
credit 4.1 

  Varför För att minska mängden föroreningar i inomhusluften som orsakar dålig lukt, irritation 

 
och/eller skadlig för byggare såväl som fastighetsanvändarnas välmående. 

 

 Diskussion 5.2
 

Efterfrågan på miljöcertifiering av byggnader ökar ständigt samtidigt som det ställer 
krav på entreprenörer. I Sverige finns idag ett flertal miljöcertifieringssystem men 
LEED är det system som är mest intressant enligt denna studien då systemet har 
störst spridning i världen. LEED är anpassat för alla typer av byggnader och en 
byggnad som är miljöcertifierad enligt LEED bidrar till mindre miljöpåverkan samt 
bättre mänskliga förhållanden. Miljöcertifieringssystemet LEED bedömer byggnader 
inom byggarbetsplatsen, vattenanvändning, energianvändning, material och resurser, 
inomhusmiljö, innovation i design samt regionala prioriteringar som är kopplade till 
det geografiska området där byggnaden ska byggas. LEED är anpassat efter 
amerikanska förutsättningar och följer amerikanske standarder och måste appliceras 
på ett relevant sätt för byggnader i Sverige. 

Med hjälp av Mallen kan produktionen förbättras. Mallen ska förbättra 
kommunikationen samt sänka kostnader. Genom att använda Mallen kan det göras 
en planering på vilka poäng som ska uppnås och arbetet kan från tidigt skede 
planeras efter detta. En god planering, bra kommunikation samt ökad kunskap inom 
företaget sänker kostnader för ÄTA-arbeten4. Mallen har ett syfte att öka kunskapen 
inom företaget, effektivisera produktionen samt sänka kostnader. Zengun har haft 
tidigare projekt där det har byggts enligt miljöcertifieringssystemet LEED. Vi tror att 
tillämpning av Mallen skulle ha förbättrat produktionen vad gäller effektivisering, 
kunskap samt en förminskning av kostnader för ÄTA-arbeten. 

Ökad kunskap inom företaget 

En av Mallens uppgifter är att öka kunskapen inom företaget. Ökad kunskap leder till 
större framgång i byggandet enligt LEED hos alla yrkesgrupper. Mallen beskriver hur 

                                                             

4 Ändrings- och tillägarbeten (ÄTA) 
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man med hjälp av LEED bygger miljövänligt och hur just den tagna åtgärden bidrar 
till bättre miljö konkret. På så sätt kan fler vara involverade och få förståelse för 
LEED samt bidra till att följa miljöcertifieringssystemet. 

Effektivisering i produktionen 

En annan uppgift som Mallen har är att effektivisera produktionen. Med ökad 
kunskap hos fler personer involverade i byggandet samt tillgång till Mallen kan en 
effektivisering ske. Genom att följa Mallen vet olika arbetsgrupper vad som ska göras 
och om det byggs enligt LEED redan från början, kan både tid och kostnader sparas. 
Kostnader för ÄTA-arbeten inom respektive område kan elimineras om Mallen har 
följts eftersom med hjälp av Mallen kan arbetet planeras efter hur många poäng som 
vill uppnås. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1 

  



 

 

Bilaga 2 

Riktlinjer gällande VOC-emissioner (gram/liter) för lim och fog: 

Lim VOC-halt 
(gram/liter) 

Lim för inomhusmattor 50 

Lim för stötdämpande undermattor 50 

Lim för trägolv 100 

Lim för gummigolv 60 

Lim för undergolv som läggs direkt på golvbjälklag 50 

Lim för kakelplattor/tegelplattor 65 

Lim för vinylgolvsplattor och asfalt 50 

Lim för gipsskivor och träpanel 50 

Lim för uppvik av vinyl/gummimatta eller golvsockel 50 

Universallim 70 

Lim/fog för glasfasad 100 

 

Lim för specifika användningsområden VOC-halt 
(gram/liter) 

Metall till metall 30 



 

 

Skumplast 50 

Porösa material (utom trä) 50 

Trä 30 

Glasfiber 80 

 

Primer till fogmassa/tätningsmedel VOC-halt 
(gram/liter) 

Grundning/primer för fogmassa, icke porös 250 

Grundning/primer för fogmassa, porös 775 

Övriga 750 

 

 

 

Tätningsmedel för användningsområden med 
utmärkande egenskaper 

VOC-halt 
(gram/liter) 

Tätningsmedel som används vid svetsning av PVC plast 510 

Tätningsmedel som används vid svetsning av CPVC plast 490 

Tätningsmedel som används vid svetsning av ABS plast 325 

Tätningsmedel som används vid svetsning av plast 250 



 

 

Primer för plast 550 

Kontaktlim 80 

Speciallim 250 

Lim för träbjälklag 140 

Gummering som skyddar metall och plast mot rost respektive 
nötning 

850 

Ytskiktsbehandling 250 

 

Fogmassa/tätningsmedel VOC-halt 
(gram/liter) 

Fogmassa 250 

Vägbana 250 

Övriga 420 

 

  



 

 

Bilaga 3 

Färg och spackel 

Riktlinjer gällande VOC-emissioner (gram/liter) för färg och spackel: 

Produkttyp VOC-halt 
(gram/liter) 

Matta färger (<15 på en 85 gradigskala alt <5 på en 60 gradigskala) 
* 

50 

Blanka färger (≥15 på en 85 gradigskala  ≥5 på en 60 gradigskala* 150 

Rostskyddsfärg 250 

Trä ytbehandling: klarlack 550 

Trä ytbehandling: klarlacksprimer  350 

Trä ytbehandling: fernissa 350 

Klarlack 680 

Golvspackel 100 

Primerfärg och underlack 200 

Schellack ytbehandling: klar 730 

Schellack ytbehandling: pigmenterad 550 

Bets 250 

Betonghärdare 350 

Dekorativa färger och lacker 350 



 

 

Magnesitcementskyddsfärg 450 

Pigment lack 550 

Vattenavstötande färg 250 

Betongimpregnering/Murbruks primerfärg 400 

Träskyddsfärg 350 

Underlack som innehåller ≤119 g av fasta substanser per liter*** 120 

*Matt färg enligt LEED är färger som uppmäter en glansvärde av < 15 på en 85 vinkelgradig glansmätare eller < 5  på en 60 
vinkelgradig glansmätare. Blank/glans färg enligt LEED är färger som uppmäter en glansvärde av 15 eller större vid 
glansmätning på en 85 vinkelgradig glansmätare eller 5 eller större på en 60 vinkelgradig glansmätare. Bestämning av glans 
registreras av glansmätare (60 grader eller 85 grader), se SS184184.   

Golv  

Samtliga parkettgolv, plastgolv, linoleumgolv etc. skall vara godkända enligt LEED-standarder såsom 
Green Label Plus, Floorscore Certifierad eller motsvarande. 

  



 

 

Bilaga 4 (Frågeformulär inför intervjuer) 

 

LEEDs påverkan i produktion 

 

Datum: 

    
     
     Namn student 1: Faraz Davar 

  

Respondent: 

Namn student 2: Aman Mesfen 

  

Företag: 

    

Befattning: 

    

Tel: 

    

E-mail: 

     
     
      

 

     
1. Erfarenhet i byggbranschen? (år). 
2. Tidigare eller pågående erfarenheter av LEED-projekt.  
3. Roll i projektet. 
4. Vad innebär din roll i projektet. 
5. Vilka utmaningar stötte du på i din roll under projektets gång. 
6. Hur hanterades utmaningarna som du stötte på. 
7. Vilka lärdomar tog du med dig och hur kan dessa användas inför andra projekt. 
8. Hur fungerade kommunikationen mellan alla inblandade i projektet. 
9. Var dina arbetsuppgifter tydliga, visste du vad du skulle göra (LEED). 
10. Upplevde du att andra i projektet var väl informerade om sina arbetsuppgifter (LEED). 
11. Hur påverkade LEED ditt dagliga arbete. 
12. Hur upplevde du att uppföljningen gick under projektets gång (LEED). 
13. Tips inför andra LEED-projekt. 
14. Övrigt (kommentarer). 
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