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Certification of buildings is now a big part of the construction industry. The role and
importance of certifications is now undeniable. It has a positive impact on the
environment, and in the meantime companies can label themselves as eco-friendly.
Skanska is one of the biggest construction companies in Sweden. Lately LEED has
become the most common certification system they use on larger commercial
buildings.
A new version has just been released, but how well has the system adapted to a
Swedish market and environment, or vice versa? This can be difficult given that the
certification system has been developed for an American market. In combination
with the eventual problems given the system’s origin, working with LEED on the
construction site is also a lot of work. Our Research indicates that approximately
20% of a project engineer’s time is taken up by work with the system. This thesis
examines the possibilities of reducing the amount of time LEED takes up.
U.S Green Building Council has released a fourth version of LEED. In order to
streamline the work with certification, an updated tool has been made that explains
the credit Sourcing of Raw Materials and focuses on the essential parts for people
who work in construction. In order to do this the previous tool made by Skanska has
been studied, along with interviews with employees of the company. USGBC’s LEED
Reference Guide is the core of the information regarding the new version.
The conclusion is that given the right tools, the work with LEED can be more
efficient.

Handledare: Erik Nordlund
Ämnesgranskare: Lisa Henningsson
Examinator: Caroline Öhman Mägi
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Sammanfattning
Efterfrågan på miljöcertifierade byggnader är större än någonsin. I Sverige
används ett flertal certifieringssystem, bland annat LEED, BREEAM,
Miljöbyggnad, Passivhus, Svanen med flera. LEED är den certifiering som vuxit
sig störst världen över. Sedan 1999 har fyra versioner av systemet kommit ut.
Den ideella organisationen USGBC tog fram LEED för en amerikansk marknad
och miljö, men systemet fick snabbt spridning till resten av världen. Trots att
LEED blir allt mer vanligt i Sverige är kunskapen om systemet varierande, både
ute på byggnadsarbetsplatserna och hos leverantörer.
För att underlätta för sina projektchefer, projektingenjörer och arbetsledare har
Skanska tagit fram ett hjälpmedel som beskriver de olika poängen på svenska.
Där finns även steg-för-steg förklaringar för hur arbetet går till.
Den nya versionen av LEED kommer att börja användas ute på arbetsplatserna
2017. I det här examensarbetet tas ett uppdaterat hjälpmedel fram för den nya
poängen som reglerar ursprungskrav på material. Poängsättning av material
kräver oftast mer tid än andra credits. Att kunna arbeta självständigt med
poängen är en kritisk faktor som identifierats. Det huvudsakliga syftet är att
strömlinjeforma det framtida arbetet med poängen ”Sourcing of Raw
Materials” i LEED, version 4.
Viktiga aspekter att analysera är: Vad efterfrågas ute på arbetsplatserna? Vad
saknade det gamla hjälpmedlet? Vad måste anpassas till den nya versionen?
Hur kan arbetet strömlinjeformas?
Bakgrundsfakta har erhållits genom litteraturstudier och intervjustudier av
användare har genomförts. Informationen har bearbetats och ett nytt
hjälpmedel har tagits fram. En slutsats som har nåtts är att det finns mycket tid
att spara genom en effektivisering av arbetet med LEED.

Nyckelord: LEED, Miljöcertifiering, Effektivisering, Sourcing of Raw Materials,
material, hållbarhet, USGBC, Skanska, Byggproduktion.
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Ordlista – förkortningar
AF-del – Administrativa föreskrifter, bilaga till kontrakt.
Credits - Amerikanska benämningen för poäng i LEED. Centralt begrepp i
arbetet med LEED.
CSR - Corporate Social Responsibility, företag
hållbarhetsarbete gör det ofta med en CSR-rapport.

som

deklarerar

sitt

EPD – Environment Product Declaration, är en miljövarudeklaration.
Deklarationen innehåller en livscykelanalys för materialet eller produkten.
EPR – Extended Producer Responsibility – återvinningspolicy som efterfrågas i
LEED.
Externt återvunnet material - Återvunnet material vars ursprung kommer från
produkter vars originalfunktion är slut. Ett exempel på detta är armeringsjärn
som återvinns och blir till nya.
HD/F – Håldäck, förspänt - ett relativt lätt bjälklag i betong med längsgående
hål och förspänd ingjuten armering.
Internt återvunnet material - Återvunnet material vars ursprung kommer från
spillprodukter vid tillverkning av annan produkt. Ett exempel på detta kan
vara träspån som används i fiberskivor.
KMA- Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. En person som arbetar med KMA har till
uppgift att samordna och driva dessa frågor.
LEED AP- LEED Accredited Professional, individ med dokumenterad kunskap
om grönt byggande och LEED, examination från LEED krävs.
MRc4- Material and Resources credit 4, poäng som hanterar mängden
återvunnet material i LEED version 3.
MRc5- Material and Resources credit 5, poäng som hanterar mängden regionalt
material i LEED version 3.
SGBC – Sweden Green Building Council
SPIK- Skanskas egna kalkylprogram

v

USGBC - U.S. Green Building Council, ideell organisation som arbetar för ett
grönare byggande.
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Förord
Detta examensarbete ligger som sista moment i högskoleingenjörsprogrammet
byggteknik på Uppsala universitet. Arbetet har utförts i samarbete med
avdelningen Hållbar affärsutveckling på Skanska.
Vi vill tacka vår handledare Erik Nordlund på Skanska Sverige AB och vår
ämnesgranskare Lisa Henningsson på Bjerking AB. De har hjälpt oss att samla
in material, föreslagit personer att intervjua samt varit våra ledsagare genom
arbetets gång. Vi vill rikta ett tack till de personer som ställt upp på att bli
intervjuade ute på projekten, utan era synpunkter och kommentarer så hade
detta arbete aldrig kunnat genomföras.
Vi vill även tacka de trevliga medarbetare på Skanska som har välkomnat oss
att sitta och skriva examensarbetet på kontoren i Uppsala och Stockholm.

Uppsala, Maj 2017
Johan Brobert & Leo Waern
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Kap 1. Inledning

1 INLEDNING
Denna rapport beskriver tillvägagångssätt och bakgrund till arbetet med att
framställa ett hjälpmedel för LEED-poängen Building Product Disclosure and
Optimization- Sourcing of Raw Materials. Svårigheter har identifierats i
produktionsskedet med att förstå vilket tillvägagångssätt som ska användas vid
arbetet med vissa poäng i LEED. Hjälpmedlet som tas fram är ämnat för de som
kommer att arbeta med poängen i fråga under produktionsskedet. Verktyget har
tagits fram genom studier av hjälpmedlet från föregående version av LEED samt
intervjuer med personer med erfarenhet av den äldre versionen av LEED. Det nya
hjälpmedlet har därefter testats av studenter med bakgrund inom bygg men utan
tidigare erfarenhet av LEED, detta för att säkerställa ett lättförståeligt
hjälpdokument.

1.1 Bakgrundbeskrivning
Jordens resurser exploateras idag på ett ohållbart sätt, därom råder det inte längre
någon tvekan. Ekologiskt fotavtryck är ett mått på hur mycket resurser vi människor
förbrukar, och i dagsläget krävs 1.6 jordklot för att fortsätta leva som vi gör. Om alla
människor lever som svenskar gör skulle det krävas så mycket som 4,2 jordklot 1. År
2040 beräknas det leva 9.2 miljarder människor på jorden2, detta kombinerat med en
högre levnadsstandard kommer resultera i stora påfrestningar på miljön.
Nyproduktionen av hus står för en stor andel av koldioxidutsläppen och allmän
miljöpåverkan, hur vi bygger våra hus idag kommer spela avgörande roll för miljön i
framtiden.
För att minska byggnaders påverkan kan miljöcertifieringar användas. De ställer
krav på byggnaden på allt från tillvägagångssätt vid produktion till
energianvändning. Marknaden för gröna byggnader expanderar i takt med att vi blir
mer medvetna om vår miljöpåverkan. För certifierade kommersiella byggnader i
USA ökade marknaden från 2% år 2005 till 35% år 20103.
Det finns många anledningar att certifiera en byggnad. Certifieringarna förbättrar
byggnadens hållbarhet ur ekologiska, sociala samt ekonomiska perspektiv. Detta
sänker koldioxidutsläpp, förbättrar energianvändning och tar hänsyn till människa,
djur och natur. Men det finns också ett stort ekonomiskt intresse med en certifiering,
vilket inte minst speglas i den amerikanska marknadens kraftiga ökning. Allt fler
företag väljer att profilera sig som gröna och att då bruka miljöcertifierade byggnader
kan stärka företagets gröna profil avsevärt.
Skövling av skog, utarmning av gruvor och ökade utsläpp är exempel på
konsekvenser av dagens råvaruutvinning. För att minska dessa kan konsumenter
1
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välja produkter med olika typer av certifikat och återvinningsprogram. Väljs
dessutom närproducerade produkter minskas onödiga utsläpp från transporter. Ett
stort fokus i certifieringssystemen kretsar kring just hur material utvinns och
tillverkas.

1.2 Skanskas arbete med miljöklassning
Skanska grundades år 1887 och är verksamt i Europa och USA med byggprojekt som
inkluderas av bostäder, kommersiella fastigheter och infrastruktur. Företaget ser
allvarligt på problem som artutrotning och okontrollerade kemikalieutsläpp till
naturen, därför arbetar företaget med att utveckla ett mer hållbart byggande för att
reducera byggnaders miljöpåverkan och livscykelkostnader4. Skanska var bland de
första byggnadsföretagen i Sverige som började med miljöcertifieringar.
Det finns många olika certifieringssystem, däribland LEED, BREEAM,
GreenBuilding, Svanen, Passivhus och Miljöbyggnad. Det är även dem som Skanska
Sverige främst arbetar med5. LEED är det system som Skanskas kunder oftast
använder för större kommersiella byggnader, eftersom systemet är internationellt
känt.
I dagsläget används LEED version 3 från 2009, men inom kort kommer den
uppdaterade version 4 att börja användas ute i produktionen. Detta innebär att
många poäng från den tidigare versionen kommer helt eller delvis att ändras.
Arbetet med LEED är både tids- och kunskapskrävande, därför har Skanska tagit
fram hjälpmedel till sina anställda med instruktioner för hur arbetet med
certifieringssystemet bör gå till. Skanskas enhet Hållbar Affärsutveckling har
experter inom området som stödjer arbetet ute i produktion med de olika
certifieringssystemen. Om det uppstår oklarheter kring antingen systemet eller
utförandet finns då möjlighet till hjälp från någon sakkunnig. Detta har identifierats
som en flaskhals där mycket tid går åt att vänta på respons. Rapporten beskriver
arbetet som går ut på att utveckla ett mer utförligt hjälpmedel till den nya versionen
kring poängen som handlar om materialutvinning, i förhoppningen att ett mer
självständigt och effektivt arbete ska kunna utföras.

1.3 LEED - Leadership in Engineering and Environmental Design
USGBC - United States Green Building Council grundades 1999 med målet att göra
samhällsbyggandet mer hållbart. Organisationen är ideell och har många filialer runt
om i världen. USGBC tog fram LEED 1999 och idag är systemet den största
internationella certifieringen som finns. Det används i stora delar av världen. SGBC Sweden Green Building Council grundades 2009 och är idag Sveriges snabbast
2
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växande hållbarhetsorganisation med över 300 medlemmar. Deras uppgift är att vara
en opinionsbildare och främja hållbar lagstiftning, certifiera byggnader, stadsdelar
och markprojekt samt att sprida kunskap om grönt byggande. Utöver LEED hanterar
de även de vanligaste miljöcertifieringssystem som finns i Sverige6.
Sedan starten av LEED har systemet uppdaterats fyra gånger. I dagsläget används
den tredje versionen ute på byggarbetsplatserna men inom kort kommer den fjärde
att tas i bruk. Maximalt kan ett projekt få 100 poäng men tilläggspoäng för
innovation och utförande kan också utdelas. Fyra nivåer i LEED kan uppnås:
Certifierad ( 40 poäng), Silver (50 poäng) Guld ( 60 poäng) och Platinum ( 80
poäng).7 Eftersom systemet är internationellt kan man jämföra byggnader i olika
länder, då kraven är lika oavsett region. Poängen behandlar områdena närmiljö,
mark- och vattenanvändning, energianvändning, material, inomhusklimat,
innovation och regionala prioriteringar8.
Idag finns det 341 LEED projekt i Sverige, varav 235 projekt är färdiga och 66% av
dessa är nivå Guld. I USA finns det över 64 000 LEED projekt och även där är Guld
vanligast.9

Kategorier
Sustainable Sites
Water Efficiency
Energy and Atmosphere
Materials and Resources
Indoor Environmental Quality
Innovation and Design Process
Regional Priority Credits

Materialpoäng
Storage and collection of recyclables
Building reuse- maintain existig walls, floors and roof
Building reuse- maintain 50% of interior non-structural elements
Construction waste management
Materials reuse
Recycled content
Regional materials
Rapidly renewable materials
Certified wood

Tabell 1. Översikt för poängen som rapporten behandlar i LEED version tre.
Kategorier
Location and Transport
Sustainable Sites
Water Efficiency
Energy and Atmosphere
Materials and Resources
Indoor Environmental Quality
Innovation
Regional Priority

Materialpoäng
Poängalternativ
Storage and collection of recyclables
Raw material Source and Extraction Reporting
Construction and demolition waste management planning
Leadership Extraction Practices
PBT source reduction - mercury
Building life-cycle impact reduction
Building product disclosure and optimization - environmental product declarations
Building product disclosure and optimization - sourcing of raw materials
Building product disclosure and optimization - material ingredients
PBT source reduction - mercury
PBT source reduction - lead, cadmium and copper
Furniture and medical furnishings
Design for flexibility
Construction and demolition waste management

Tabell 2. Översikt för poängen som rapporten behandlar i LEED version fyra.
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2 SYFTE
Underlätta arbetet med LEED, framförallt för arbetsledare och projektingenjörer ute i
produktion. LEED har uppdaterats från version 3 till 4, skillnaderna mellan poängen
som behandlar material ska granskas och jämföras så att en manual för effektivt
arbete kan tas fram.

2.1 Frågeställning
Frågan som arbetet ska besvara är:






Är det möjligt att göra arbetet med poängen ”Building Product Disclosure and
Optimization - Sourcing of Raw Materials” mer självständigt för att spara tid
och pengar?
Hur har det självständiga arbetet med poängen MRc4 och MRc5 i version 3
fungerat?
Vilka är bristerna i det äldre hjälpmedlet som kan undvikas i det nya?
Finns det tid att spara genom ett tydligare hjälpmedel?

2.2 Avgränsningar
Rapporten behandlar endast den del av LEED som berör poängen Building Product
Disclosure and Optimization- Sourcing of Raw Materials. Arbetet kommer att
fokusera på hur poängen hanteras i produktionsskedet och inte vid projekteringen
då det inte finns utrymme för det i den här rapporten.
Vi kommer ej att mäta eventuellt sparad tid, utan istället undersöka om det finns tid
att spara. Rapporten kommer att nämna men ej fördjupa sig i Material and Resources
poängen ”Environmental Product Declarations” och ”Material Ingredients”.
Arbetet kommer till viss del diskutera miljöaspekter och användarvänlighet.
Poängen MRc7 nämns, men rapporten fördjupar sig inte i den poängen.
Rapporten kommer ej att fördjupa sig i hur man kan kombinera olika poäng i den
nya versionen. Det går att kombinera mer än vad hjälpmedlet i dagsläget erbjuder.

4
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3 METOD
Vid arbetet med att ta fram ett nytt hjälpmedel för den uppdaterade versionen i
LEED version 4 används litteraturstudier, intervjustudier och oberoende granskare.
För att bättre kunna förstå de förbättringar som måste göras i det nya hjälpmedlet,
kommer den äldre versionen att undersökas och brister identifieras.

3.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien är baserad på LEEDs manual ”LEED Reference Guide version 4”.
Kapitlet som behandlar ”Sourcing of Raw materials” översattes och granskades
noggrant. På så sätt gavs en förståelse för vad poängen innebär och hur Skanskas
arbetare ska gå tillväga för att uppfylla de nya kraven. ”LEED Reference Guide” är
upphovsskyddad och kan således inte bifogas i rapporten. För att få ett effektivare
arbetssätt med den nya poängen studeras den tidigare poängsättningsmetoden.
Detta görs genom studier av poängbeskrivningen samt dess hjälpmedel. Utöver
LEED Reference Guide kommer även Skanskas gamla hjälpmedel till
materialpoängen MRc4 och MRc5 att granskas.

3.2 Intervjustudie
Respondenterna valdes ut av Skanskas LEED AP och speglar de personer på Skanska
som kommer att använda det nya hjälpmedlet när nästa version av LEED tas i bruk.
Frågorna är utformade för att utröna vad som fungerat bra och dåligt med det gamla
hjälpmedlet för att sedan kunna nyttja kunskaperna vid utveckling av det nya
hjälpmedlet, se appendix 1.
För att få mindre formella och ärligare svar spelades inte intervjuerna in.
Intervjuerna följde en semi-strukturerad karaktär, då det fanns färdigställda frågor
som emellanåt behövde förtydligas med följdfrågor. Intervjuerna har skett på
respondenternas respektive arbetsplatser och har varat mellan 45 - 90 minuter.
Intervjufrågorna har formulerats opersonligt, öppet och utan fasta svarsalternativ. På
så sätt har respondenterna i största möjliga mån chansen att kunna berätta med egna
ord utan att bli påverkade åt något håll.

3.3 Utveckling av hjälpmedel
De personer som används som oberoende granskare är studenter inom byggteknik
med en viss förståelse för LEED som certifieringssystem men utan direkt kunskap
om hur någon specifik poäng ska behandlas. Detta har gjort att de oberoende kan
läsa hjälpdokumentet för att ge feedback på om det går att förstå hur
6

arbetsmomentet ska utföras utan att besitta tidigare kunskaper om hur arbetet
brukar utföra.
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4 RESULTAT
4.1 Resultat av litteraturstudien
Litteraturstudien gav kunskap om de nya och gamla poängen i LEED som rör
materials ursprung. Informationen är till stor del tagen från LEED Reference Guide,
en manual som beskriver arbetet med LEED. Den är översatt från engelska till
svenska och summerad på ett sätt så att den är relevant för rapporten. En
presentation av poängen MRc4, MRc5 samt ”Sourcing of Raw Materials” finns att
läsa i appendix 2. Presentationerna beskriver hur poängen är uppbyggda, vilka krav
som finns och vilka bonuspoäng som går att erhålla.
Utöver att presentera uppgifterna med LEED på svenska för läsaren, ligger även
litteraturstudien delvis till grund för det hjälpmedel som är framtaget för Skanskas
anställda. Nedan beskrivs den nya materialpoängen som ersätter MRc4 och MRc5.

Raw material Source and Extraction Reporting
Denna del av poängen är helt ny för LEED:s version 4. För att poängen ska erhållas
måste projektet använda minst 20 produkter från 5 leverantörer, som med hjälp av
en tredjeparts verifierad CSR-rapport, visar att de tar ansvar för sin miljöpåverkan
samt åtagit sig att möta frivilliga standarder som främjar ansvarsfulla inköp.
Produkter från företag med overifierade rapporter, bidrar bara som halva produkter
mot målet. Mer information kring detta går att läsa i litteraturstudien som finns i
appendix 3.

Leadership Extraction Practices
Det finns några fundamentala skillnader mellan den äldre och nya versionen vad
gäller material. I version 3 hanteras de genom att belöna olika typer av material med
olika poäng. Det gick att erhålla 6 poäng i 3 olika kategorier, plus bonuspoäng på de
olika kategorierna.
I version 4 hanteras material på ett annat sätt. Vad gäller ursprungskraven tas ett
bredare spektrum upp. Den nya poängen ställer ett krav på att 25% av allt inbyggt
material ska uppfylla materialspecifika krav, som reglerar trä, biologiska material
återvunnet- och återanvänt material men även produkter från företag med
återvinningspolicys. Mer information kring detta går att läsa i appendix 3.

8
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4.2 Resultat av intervjustudien
Samtliga respondenter arbetar för Skanska Sverige AB. Majoriteten arbetar på olika
stora kontorsprojekt, där kunderna är både privata och statliga. En av dem arbetar
för
Skanskas
avdelning
Hållbar
affärsutveckling
och
hanterar
miljöcertifieringssystem dagligen, primärt Svanen. Samtliga intervjuade har hanterat
LEED och arbetat med certifieringen.
De intervjuade som arbetar ute i produktion har tjänsterna arbetsledare och
projektingenjör. De spenderar 20%, cirka 1 arbetsdag i veckan, på arbetet med LEED.
På ett av projekten som fortfarande var i ett relativt tidigt skede hade de redan haft
fem olika miljöansvariga personer. Detta orsakade mycket problem innan de
ordnade upp situationen. Arbetsledaren jobbade mycket med styrning av projektet
ute på byggarbetsplatsen, tillsammans med en administrativ tjänst som till stor del
handlade om LEED. Projektingenjörerna arbetade med frågor som rör kvalitet, miljö
och arbetsmiljö samt inköp och ekonomistyrning. Respondenten som arbetar på
Hållbar Affärsutveckling arbetar som miljösamordnare och svarar på olika projekts
miljöfrågor.
Respondenterna har upplevt arbetet med regionalt och återvunnet material på
ungefär samma sätt. Arbetet med certifieringen har tagit mycket tid, inte minst vid
början i produktionsskedet. Det har varit problem att tyda definitioner som “total
materialkostnad” samt att förstå materialspecifikationsmallen som ska fyllas i av
leverantörer. Poängen kräver ett omfattande arbete och tidsödande flaskhalsar
uppstår när informationen är svårtolkad. Ett förtydligande av hjälpmedlet
efterfrågades.
Vid anbudsförfarandet specificeras oftast arbetet med LEED, något som vissa
leverantörer knappt har hört talas om, samtidigt som vissa var positivt inställda till
det. Något som har krävt mycket tid är att förklara för leverantörer hur
materialspecifikationsmallen ska fyllas i. Den innehåller i dagsläget information och
exempel, men det har inte alltid räckt till, då har Skanskas anställda behövt hjälpa till
att förklara hur den fylls i. Ytterligare ett vanligt problem är att leverantörer kan ha
svårt att få sina material specificerade av underleverantörer. Kritik riktades mot
radien på 800 km, produkten kan i praktiken transporteras hur långt som helst, så
länge det är inom radien från byggarbetsplatsen.

9

Kap 4. Resultat

Arbetet med LEED
På frågan om hur stor del av respondentens arbetstid som går åt till LEED så blev
svaren något spridda beroende på att de har olika arbetsuppgifter och har olika
mycket förkunskap om LEED. Det som dock var utmärkande var att samtliga fick
spendera en större del av tiden på att skapa sig en uppfattning om vad arbetet med
LEED gick ut på. En av respondenterna svarade att det tog 3 månader att läsa in sig
på LEED för att förstå tillräckligt mycket för att kunna jobba med det.
Respondenternas svar på vad som har varit bra och dåligt med hjälpdokumentet var
att de uppskattar att dokumentet är skrivet på både svenska och engelska då detta
har underlättat kommunikationen med leverantörer. Något som fungerat mindre bra
är att dokumentet kan vara svårtolkat och detta har vid vissa tillfällen lett till att det
blivit felaktigt ifyllt.
Problematik
Informationen från Skanska har i vissa fall upplevts som bristfällig. En grundkurs
och handbok som tydligt förklarar och beskriver arbetet med LEED har efterfrågats
för att minimera tiden som läggs på att läsa in sig på arbetet. Respondenterna har
upplevt att materialspecifikationsmallen har varit för öppen för fri tolkning och det
har gjort att leverantörerna fyllt i den på olika sätt, detta problem uppstår framförallt
vid sammansatta produkter. För att göra hjälpdokumentet lättare att förstå så skulle
det kunna göras kortare och tydligare. I nuläget upplevs texten som något
byråkratisk och svårförstådd. Det finns exempel på hur dokumenten ska fyllas i men
de är för få och de skulle behöva ge mera information om tillvägagångssättet vid
sammansatta material. Det svåraste med poängen har varit att få
underentreprenörerna att be sina leverantörer att fylla i materialspecifikationerna på
ett korrekt sätt. Problem som brukar uppstå är att underentreprenörernas
underentreprenörer och deras leverantörer inte kan eller har incitament för att
återberätta vad vissa material innehåller. Därför har det varit viktigt att i ett tidigt
skede sätta betalningsstopp till leverantörer som inte har fyllt i
materialspecifikationen på ett korrekt sätt. Respondenterna upplever att onödigt
mycket tid spenderas vid inläsning på vad som skall göras och att varje enskilt
projekt själva får komma på hur de ska behandla poängen. Skulle
erfarenhetsöverföringen mellan projekten ske på ett bättre sätt så skulle mycket tid
kunna sparas. En av respondenterna efterlyste ett bättre samarbete ute på projekten,
information kan gå förlorad ifall den som ansvarar för poängen skulle vara borta. Att
räkna fram den totala materialkostnaden brukar ta tid då det är svårt att på ett
snabbt sätt se vad som är material och vad som är arbetskostnader samtidigt som det
finns svårigheter med att se vad som används som provisorier. Det finns ett snabbt
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sätt att få fram materialkostnaden genom schablonbeloppet på 20% men det hade
varit bättre ifall det skulle stått tydligt i SPIK vad som är material och inte.
Kommunikation med leverantörer
För att uppmärksamma leverantörerna på LEED:s krav så har projekten valt att lägga
in information om LEED i AF-delen. På de sättet kan projektet tvinga leverantörerna
att fylla i materialspecifikationen för att kunna få sina fakturor betalade. Det måste
framgå tydligt redan i förfrågningsunderlaget vad som kommer att krävas av
leverantörerna för att få en så problemfri poänghantering som möjligt.
Leverantörernas förkunskaper om LEED är väldigt olika. Vissa leverantörer har
mallen ifylld, redo att skrivas ut, vissa har en god uppfattning om hur mallen ska
fyllas i och vissa leverantörer lyckas inte fylla i den, även fast de får förklarat steg för
steg hur de ska gå tillväga. I de fall där leverantören inte lyckats fylla i mallen på ett
tillfredställande sätt så är det viktigt att kunna neka betalning av deras faktura tills
de har lyckats fylla i mallen på rätt sätt, annars är risken stor att det glöms bort då
leverantörerna själva inte har någon vinning i att fylla i dokumentation för varor som
redan är sålda och betalade. Leverantörernas kunskapsnivå om LEED påverkar
anbudsförfarandet då det ställs mera krav en tydlig materialdokumentation och en
öppenhet som kanske inte annars hade föredragits av leverantörerna. LEED skapar
samtidigt mera jobb för de på projektet som måste dubbelkolla att leverantörerna har
fyllt i materialspecifikationerna på rätt sätt.
Konsekvenser
Valet av leverantör styrs genom ramavtal och respondenterna säger att LEED inte
kan påverka priset då produktionen har en högre prioritet. Däremot kräver en
miljöcertifiering mera kommunikation mellan de som arbetar på projektet och
leverantörerna. Certifieringen gör alltså projekten dyrare, inte bara på grund av
materialen utan även på grund av den extra arbetstid det tar med kommunikation
och dokumentering. Den tid som läggs ner på poängen som rör regionala och
återvunna material är svår att uppskatta då ingen har det arbetet som en heltidstjänst
samt att det bara är en del av hela certifieringssystemet. En av respondenterna sa att
cirka 1 dag i veckan under 2 år har spenderats på arbete med LEED och halva den
tiden var arbetet med regionala och återvunna material.
Respondenternas individuella svar kan läsas i appendix 4.

4.3 Resultat av utveckling av verktyg
Verktyget som tagits fram har hämtat stor inspiration från de äldre hjälpdokumenten
tillsammans med intervjustudien samt litteraturstudien. Mycket av kritiken mot de
äldre hjälpmedlen riktades mot otydligheter samt information anpassad för någon
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som redan har god förståelse för ämnet. Det nya hjälpmedlet har därför anpassats för
personer som har lite eller ingen erfarenhet av LEED version 4. På så sätt kan ett mer
effektivt arbete utföras.
Hjälpmedlet har disponerats på ett överskådligt sätt. Det startar med allmänna råd
för hantering av LEED. Där presenteras några av slutsatserna från intervjustudien
tillsammans med insikter från litteraturstudien. Sedan följer en introduktion till
syftet kring poängen följt av en översikt, där poängalternativen presenteras.
Uppgiften beskrivs där i sin korthet för läsaren vad som krävs för att uppnå
poängen.
Sedan följer ett stycke om ”Exemplariskt utförande” som är en grupp extra poäng
som kan erhållas om arbetet med vissa LEED poäng utförs i utökad grad. I fallet med
Sourcing of Raw Materials gäller det en fördubbling av prestationen. Exakt vad det
innebär för brukaren av manualen presenteras efter poängförklaringen.
Vissa av respondenterna i intervjustudien upplevde att informationen var bristfällig
vad gäller det faktiska utförandet. Därför har en mer ingående förklaring i vad som
krävs av användaren tagits fram. Arbetsgången förklaras i 3 steg med olika förslag
och alternativ. Detta gäller för de båda poängalternativen. Se appendix 3.

Resultat av utveckling av verktyg med hjälp av oberoende
granskare
För att säkerställa att hjälpmedlet uppfyller våra krav på tydlighet, användes
oberoende granskare. Personerna läser till högskoleingenjör i byggteknik och har
således viss förståelse för branschen, de har dock ingen tidigare erfarenhet av LEED
som certifieringssystem. Granskarna läste igenom hjälpmedlet och gav feedback på
formuleringar de hade svårt att förstå, samt de steg som var otydligt förklarade.
Texten korrigerades och kontrollerades igen av granskarna.
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5 ANALYS
I analysen redogörs lärdomar från litteraturstudien, intervjustudien samt det nya
hjälpmedlet. Eventuella svårigheter, problem och förslag kommer att diskuteras och
evalueras. Skillnader mellan den äldre och nya versionen kommer att jämföras.

5.1 Analys och jämförelse av LEED version tre och fyra
5.1.1 Analys av ”Material & Resources Credit 4 & 5” i version tre
Den äldre versionen av LEED fokuserar på återvunnet och regionala material. Fokus
på miljön vad gäller material är smalt; Använd återvunnet material som kommer
från en närregion. Radien som sträcker sig 800 km är stor. Befinner
byggarbetsplatsen sig i centrala Europa täcker radien en stor del av kontinenten.
Utöver det räcker det att utvinningen och tillverkningen är inom radien,
transporterna där emellan kan vara väldigt långa, och fram och tillbaka. Stomme och
klimatskal är två ekonomiskt stora poster i en byggnadskalkyl. Väljs leverantörer
med omsorg av dessa byggnadsdelar kan 20% av total materialkostnad uppnås utan
större svårigheter.
Vad gäller återvunnet material kan även där stomme och klimatskal nyttjas.
Armeringsjärn kan med fördel nyttjas till kravet, likaså krossad betong kan nyttjas
som ballast. Att uppnå 20% återvunnet material av den totala materialkostnaden bör
vara något mer arbetskrävande,
Arbetet med LEED är tidskrävande och mycket handlar om att samla in information
och dokumentera det. Fokus läggs därför på större ekonomiska poster, för att
minimera mängden arbete som går åt på att få kontakt och information av
leverantörer.

5.1.2 Analys av “Building product disclosure and optimization sourcing of raw materials” i version fyra
Analys av Raw Material Source and extraction Reporting
Den här delen av poängen är helt ny och går ut på att tillverkaren genom en
tredjepartsgranskad CSR-rapport ska kunna påvisa att de har ett långsiktigt
ekologiskt markanvändande, engagerar sig i att minska miljöskador från
råvaruutvinning
och
tillverkning.
Tillverkaren
ska
även
med sin
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ursprungsdeklaration göra det möjligt att spåra vägen från tillverkning av
produkten, hela vägen tillbaka till råvaruutvinningen.
Poängen syftar till att företagen ska visa att de tar ansvar utöver vad lagen kräver för
att främja öppenhet och ärlighet hos tillverkare och leverantörer. LEED tillåter detta
genom flera olika ramverk. Ett exempel på hur företagen kan bevisa sin ekonomiska
öppenhet är att uppfylla riktlinjerna från Organization for Economic Co-operational
and Development (OECD). Genom att följa OECD:s riktlinjer och sedan genom
granskning få CSR-rapporterna tredjepartsverifierade kan företaget visa att de
arbetar med att främja demokrati och marknadsekonomi på såväl nationell nivå som
internationell nivå.
LEED har genom denna poäng gjort att konsumenterna själva sätter press på
företagen för att de ska bli mera öppna med vad deras produkter innehåller.
Konsekvenserna blir att företagen inte längre kan välja att undanhålla information
som kan vara till nackdel för dem. På sikt kommer det att innebära en bättre handel
ur miljösynpunkt då de företag som inte kan leverera produkter som uppnår vad
som förväntas av dem kommer att försvinna från marknaden.
Den nya poängen möjliggör även användningen av produkter med egenproducerade
hållbarhetsredovisningar, vilket främjar köp av produkter där tredjepartsgranskning
kanske inte varit möjligt eller mindre företag som inte haft möjlighet att kunna gå
längre än vad lagen kräver.
För att undersöka möjligheten att genomföra poängen så har ett urval av vanligt
förekommande materialleverantörer i Sverige kontrollerats.

15

Kap 5. Analys

Tabell 3. Vanliga företag för LEED-projekten i version 3 som uppfyller krav i version 4

Ingen av de 20 företag som kontrollerades hade en uppdaterad CSR-rapport. Detta
medför att projektingenjören på projektet själv måste gå igenom företagens
egendeklarerade hållbarhetsredovisningar för att komma upp i 40 produkter.
Poängen Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product
Declarations option 1 kräver information från minst 20 olika permanent inbyggda
produkter från minst 5 olika tillverkare. Informationen som efterfrågas i denna
poäng är tredjepartsverifierad livscykelinformation eller EPD typ 3. Detta stämmer
bra in på vad som eftersöks i poängen som den här rapporten behandlar.
Informationen som eftersöks är tredjepartsverifierad produktspecifik information
och i de fall där informationen är tillräcklig för att uppfylla båda poängen får samma
16
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material användas. Med en mera utarbetad metod för behandlingen av
dokumentationen för dessa poäng skulle arbetstiden potentiellt kunna förkortas.

Analys av Leadership Extraction Practices
I den nya versionen av LEED har fokus på material skiftat från regionalt och
återvunnet till ett mer livscykel-orienterat arbete gällande material. Det regionala
fokuset har som krav helt försvunnit. Den tidigare poängen som reglerar andelen
återvunnet material som används har nu blivit en del av den nya poängen. Även
MRc7-delen av det äldre systemet som reglerar certifierat trä har blivit en del av den
nya poängen.
I version 4 ställs det högre krav på antalet inbyggda material som ska användas i
byggnaden. Endast 30 % av kostnaden för stomme och klimatskal får tillgodoräknas
mot poängmålet. Detta resulterar i att fler komponenter kommer att behöva vara
LEED godkända för att kunna nå målet.
Till skillnad från den äldre versionen ställs även återvinning av produkter i fokus.
Med EPR-systemet får användaren tillgodoräkna kostnader för produkter som inte
nödvändigtvis är återvunna, men kommer från ett företag med en
återvinningspolicy. Ett problem som kan komma att uppstå med detta är att det 2017
inte finns några, eller väldigt få byggföretag som har en EPR-policy.
25 % av den totala kostnaden för inbyggda material ska nu täckas av produkter som
uppfyller de olika kraven. Uppfylls det belönas projektet med 1 poäng. Jämförs detta
med tidigare version krävs det mer arbete om man jämför med den äldre poängen
som reglerade material. Ur miljösynpunkt är detta en förbättring. Det kommer att
ställas krav på fler material nu än tidigare. Kravet på öppenhet när det gäller
livscykeln kommer ha en mer hållbar påverkan på miljön.
LEED version 4 har frångått kravet på regionala material. Det finns dock kvar som en
bonusmultiplikator. Detta innebär att om ett material uppfyller kraven, kan
användaren tillgodoräkna 100% av kostnaden. Om materialet dessutom är utvunnet,
tillverkat och sålt inom en 160 km radie kan man tillgodoräkna 200% av kostnaden.
Projekt som har tillgång till extremt lokalproducerade material och väljer att nyttja
dem kan då ha mycket att tjäna på att göra det, trots ett eventuellt högre pris.
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Bild 1. Version 4

Bild 2.Version 3, bild tagen från Skanska.

Bilderna ovan tydliggör skillnaderna i storlek på radien för regionala material. Båda
cirklarna har sin origo i Malmö, trots det är det en stor skillnad på området de
innesluter.

Bild 3. Ekvationen beskriver hur man beräknar tillgodoräknad kostnad för produkt.
Bilden är tagen från LEED Reference Guide.

Väljs ett material som uppfyller kraven, kan det även uppfylla andra materialkrav
som ger poäng i certifieringssystemet. En produkt kan uppfylla kraven från
Leadership Extraction Practises och samtidigt uppfylla kraven om företag med en
CSR-rapport. På så sätt närmar sig användaren målen för båda poängen som kan ges
i Sourcing of Raw Materials. Detta skiljer sig inte avsevärt vid jämförelse med den
äldre versionen. I version 3 går det att kombinera Regional Materials och Recycled
Content på samma sätt. Däremot, kan samma material i den nya versionen även ge
poäng om det finns en EPD till produkten. Om ett material från ett företag som satsar
på miljön, uppfyller samtliga av LEED:s olika krav, kommer en och samma produkt
att bidra till många olika poäng.
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5.2 Analys av intervjustudie
En generell positiv inställning till poängen finns hos Skanskas personal. De känner
att arbetet som poängen innebär är viktigt, men att det tar lång tid att genomföra det.
De anser att ett förtydligande av hjälpmedlen skulle göra arbetet mer självständigt
och effektivare. Tydlighet i instruktionerna skulle göra att de slipper fråga Skanskas
LEED Accredited Professional om, i många fall, triviala frågor. En grundkurs i LEED
efterfrågades, kursen skulle behöva innehålla information om hur det praktiska
arbetet med dokumentation ska gå till, vart tid bör läggas och vilka genvägar som
kan tas.
Något vi fick lära oss under intervjuerna var att ett projekt har infört en regel att
underentreprenörer och leverantörer inte får skicka någon faktura förrän att de har
skickat in en ifylld materialspecifikation. Projektledningen har gjort detta möjligt
genom att lägga in LEED:s krav i de AF-delar som blir berörda av de poäng som
projektet ämnar ta. Detta underlättar arbetet med insamling av dokumentation då
det i vanliga fall inte finns något riktigt incitament för andra företag att bistå med det
extrajobb som dokumentationen faktiskt kräver.
De genomförda intervjuerna ligger som underlag för att besvara frågan om det finns
tid att spara genom ett tydligare hjälpmedel. En respondent svarade att arbetet med
LEED har tagit två år och i snitt lagt ned en dag i veckan på det. Medellönen för en
projektingenjör i Sverige är 33 250 kr, snittåldern är på 34,6 år10. I snitt arbetar
människor 200 dagar om året, detta innebär att 40 dagar per år går åt arbetet med
LEED. Det är 320 timmar per år. Med sociala avgifter och försäkringar, kostar det en
arbetsgivare cirka 560 000 kr per projektingenjör och år. Det innebär att 112 000 kr av
totala arbetskostnaden går åt till LEED11. Detta är enbart kostnaden för den anställda
som hanterar certifieringen. Det tillkommer naturligtvis kostnader för certifiering
och dyrare material och leverantörer i samband med detta.

5.3 Analys av Utveckling av hjälpmedel
Efter utförda litteraturstudier och intervjustudier har ett nytt hjälpmedel tagits fram.
Det är baserat på poängen Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing
of Raw Materials, i version 4 av LEED. Hjälpmedlet har efter genomförd forskning
dels anpassats för den nya versionen, men också för att förtydliga oklarheter från det
tidigare dokumentet. Det nya hjälpmedlet inkluderar även allmänna råd i hur LEED
kan användas.
Det framtagna hjälpmedlet förklarar på ett mer utförligt sätt hur man ska gå tillväga
med poängen. Dokumentet förklarar i många avseenden steg för steg vad som ska
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göras för att genomföra de olika delarna i poängen, vilket på flera håll har
efterfrågats.
Utöver de poängspecifika tipsen innehåller hjälpmedlet allmänna tips för hantering
av systemet. Underlaget till dessa är dels taget från intervjuerna och dels från
litteraturstudien. Där uppmärksammas även läsaren att ta del av de andra poängen i
LEED som berör material. Finns det förståelse för det generella arbetet med
LEED blir det enklare att kombinera de olika poängen, och på så sätt kan mycket tid
sparas.
Syftet med hjälpmedlet är att presentera poängen för Skanskas anställda och
samtidigt tydliggöra arbetet som det innebär. Genom att tydligare klargöra
arbetsgången för de berörda i produktion, är förhoppningen att ett mer självständigt
och strömlinjeformat arbete kan uppnås. Lyckas detta finns det mycket resurser som
kan sparas.

Analys av utveckling av verktyg med hjälp av oberoende granskare
Något som bör belysas är att de oberoende granskarna har viss erfarenhet av
byggbranschen i sin helhet, men ingen erfarenhet av de Skanskaspecifika delarna av
hjälpmedlet. De har inte förstått begrepp som ”SPIK” och ”Avtalsforum” utan
förklaring. Detta går emot syftet med hjälpmedlet, eftersom målet är ett mer
självständigt arbete. Det förutsetts att Skanskas anställda har kunskap om dessa
begrepp och redan vet hur de används. Gör de inte det, är dessa termer centrala
begrepp inom företaget, och information kring dessa finns lättillgängligt att få tag i.

20

Kap 5. Analys

21

Kap 6. Diskussion

6 DISKUSSION
Building product disclosure and optimization - sourcing of raw
materials
För att poängen ska uppnås krävs det att företagen som tillverkat produkterna ifråga
verkligen tar sitt ansvar för att skydda ekonomi, miljö och människa längre än vad
lagen kräver. Tredjepartsgranskning av rapporter är ett bra sätt att kontrollera
företag så att de uppfyller de riktlinjer de hävdar att de uppfyller. Företagen kan
genom detta skapa en trovärdighet och trygghet hos konsumenterna att deras
produkter uppfyller vad som lovats. Tyvärr så är CSR-rapporter något som inte
används i någon större utsträckning på den svenska marknaden i dagsläget.
Förhoppningen är att LEED:s nya version ska få materialtillverkare att börja göra
rapporter i en större utsträckning inom en snar framtid. Den amerikanska
marknaden för byggnadsmaterial använder sig redan av CSR-rapporter och det är nu
en standard som de flesta materialtillverkare följer. Den stora skillnaden gör att det
på kort sikt kommer bli svårare för projekt i Sverige att uppnå samma poäng som
amerikanska men med tiden så bör den svenska marknaden anpassa sig på grund av
det stora kommersiella trycket från konsumenterna. I skrivande stund anser vi att
det bästa sättet att effektivisera arbetet med LEED är genom att upplysa
materialleverantörer om förändringarna i den nya versionen. Bristande
dokumentation anser vi vara den största flaskhalsen för både tidsåtgång och val av
leverantörer.
Den nya versionen ämnar inte endast vara bra för miljön utan lämnar även utrymme
för leverantörerna att välja CSR-godkända ramverk som främjar marknadsekonomi,
arbetsrättsliga frågor, demokrati, mänskliga rättigheter och socialt ansvarstagande.
Vi tycker att det är bra att LEED har valt att skapa mer av ett helhetsgrepp på
handeln istället för att endast fokusera på vissa miljömål.
Den äldre versionen har med säkerhet haft en god påverkan på miljön. Att fokusera
på material från en viss region är betydligt bättre för miljön än att hämta material
från avlägsna platser. I USA:s fall gynnar det dessutom “nationellt” producerade
material, vilket gynnar en amerikansk arbetsmarknad. Det finns dock vissa problem
med en radie på 800 km. Det är en väldigt stor yta som täcks in, och det är bara
fågelvägen som räknas. Detta kan resultera i en väldigt lång resväg från utvinning
och tillverkning till leverans. Det är svårt att mäta miljönyttan i detta, dels för att
radien är så pass stor och dels för att motorer hela tiden blir bättre och
miljövänligare. Ett annat stort problem med regionala material som poäng är
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möjligheten att nyttja stommen. En tung betongstomme kan stå för en väldigt stor
del av materialbudgeten för inbyggda material, det har gått relativt enkelt att ta 2
poäng på regionalt material så länge stommen är tillverkad inom radien.
Poängen Återvunnet material har ofta hanterats på samma sätt. Med en stomme som
innehåller mycket återvunnet material har dess stora ekonomiska vikt gjort att 2
poäng kunnat nås. Inte med samma lätthet, men med god planering inte omöjligt.
Det är på inget sätt fel att nyttja stommen eller en annan stor ekonomisk post i en
materialbudget, men det blir väldigt enkelsidigt ur ett miljöperspektiv. Att
byggnaden har en klimatsmart stomme säger egentligen väldigt lite om resten av
byggnaden. Detta är resultatet av att det helt enkelt har varit det lättaste sättet att
administrera registreringen av poängen.
I version 4 har detta försökts åtgärdas genom att ställa höga krav på vilka
komponenter som ska användas i byggnaden. Det är tydligt när 1 poäng reglerar
återvunnet, trä och biobaserade material och återanvänt material. Målet likt regionalt
och återvunnet material går ut på att nå en procentsats av materialbudgeten. Den är
något högre, 25%, men fler material och tillvägagångsätt räknas mot målet.
Att enbart kunna nyttja 30% av kostnaden för stommen och klimatskalet, är en stor
skillnad i den nya versionen som kommer påverka arbetsbördan mycket. Detta
kommer att lägga över fokus på mer invändiga material. Det kommer att innebära att
fler material kommer behöva uppfylla LEED:s krav, vilket kommer resultera i extra
arbete som de stora ekonomiska posterna innan tog hand om. Ur miljösynpunkt är
detta väldigt bra, och det märks att USGBC har tagit åt sig kritik och omvärderat sin
gamla version. Det kommer dock kräva betydligt mer av projekten då endast 30% av
kostnaden kan tillgodoräknas av stommen, men 100% av kostnaden måste användas
till total materialkostnad.
I den äldre versionen av LEED fanns en Credit som behandlade regionalt material.
Detta styrdes med radien på 800 km. I versionen 4 finns inte regionalt material som
en egen poäng. Istället finns det en ny radie som är betydligt kortare, 160 km. Inom
denna radie, med origo i byggarbetsplatsen ska materialet utvinnas, tillverkas och
säljas. Detta är en betydlig förändring rent geografiskt. Om detta är uppnått och
materialet dessutom uppfyller kraven i Leadership Extraction Practices så appliceras
en multiplikator på 2 för kostnaden som kan tillgodoräknas.
Vi tror USGBC ändrade denna poäng inte enbart för att öka miljönyttan, utan även
för att företag ska stötta lokala företag och påverka hela kulturen för konsumtion. Att
det kan vara lönt för miljön, producenter och konsumenter att nyttja
lokalproducerade varor, snarare än att köpa det billigaste materialet som går att få
tag i.
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Återanvändning av byggvaror är något som Skanska och de flesta byggföretagen
sällan använder sig av. Så det är med största sannolikhet inget som kommer att bidra
till att nå 25% av total materialkostnad.
Extended Producer Responsibility är en väldigt god princip när man ska förbättra en
produkts miljöpåverkan. EPR flyttar ansvaret från myndigheter och liknande till
producenterna. På så sätt är det upp till företagen att använda sig av take back och
closed-loop program. Då samlar de in gammalt material och återvinner det, och har
på så sätt minskat sin miljöpåverkan. Problemet i Sverige är att det finns väldigt få
byggföretag som använder sig av det. I skrivande stund är det svårt att se att EPRdelen av poängen kommer att kunna bidra till målet.
Även om det ställs fler krav och att det kommer kräva mer arbete för poängen
Sourcing of Raw Materials, än vad det tidigare har gjort, bör denna version av LEED
vara mer användarvänlig. Rapporten fördjupar sig inte i de andra poängen, men
mycket tyder på att det kommer gå att kombinera de olika poängen bättre än förut.
Om ett grundligt arbete utförs vid upphandling av nya material, bör det vara möjligt
att korta ned den totala tiden som läggs på arbetet med LEED, även om det tar längre
tid per upphandlat material.
Efter att ha studerat det äldre hjälpmedlet har vi haft möjlighet att bygga upp det nya
på ett snarlikt sätt. Detta har gjorts för att övergången för användarna av hjälpmedlet
ska bli så smidig som möjligt.
Vid intervjuerna fick vi insyn i hur det faktiska arbetet med LEED går till. De
lärdomarna har sedan förts in i det nya hjälpmedlet i form av en del med allmänna
tips för hantering av systemet och en del med tillvägagångsätt. Förhoppningen är att
detta ska minska den tidskrävande inläsningstiden samt öka kunskapsöverföringen
från projekt till projekt för att ytterligare minska tiden som krävs vid uppstart av
arbetet med LEED.
Kort efter att arbetet påbörjades med tillverkningen av det nya hjälpmedlet insåg vi
hur svårt det var att inte längre vara opartiska vid granskning. För att vi skulle
kunna fortsätta att fördjupa oss i ämnet utan att ta någon information för givet fick
oberoende granskare regelbundet läsa texten. På så sätt kunde en jämn nivå hållas
genom hela processen. De oberoende granskarna har framför allt bidragit till en
skriftlig förbättring av hjälpmedlet. Detta är viktigt i och med att vi som författare av
hjälpmedlet har anskaffat oss god information kring LEED, både specifikt kring
poängen och i allmänhet om systemet. Det var väldigt givande att ha ett par
kontrollanter som kunde granska texten opartiskt, i takt med att vår kunskap ökade.
Det är lätt att ta vissa steg som självklara, och därför förklara dessa steg otillräckligt. I
de fallen var det väldigt givande att nyttja de oberoende granskarna.
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Vi har tagit fram en lista med företag som uppfyller LEED:s olika
dokumentationskrav. Tanken är inte att detta redan nu ska vara en lång ifylld lista
med ifyllda företag, utan att det ska vara ett levande dokument som uppdateras med
tidens gång. På så vis blir verktyget mer och mer effektivt ju mer det används.
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7 SLUTSATS
Efter utförda intervjuer kan vi konstatera att arbetet med poängen MRc4 och MRc5
inte har fungerat så effektivt som hade varit önskvärt, då det har tagit mycket tid att
samla dokumentation från olika leverantörer.
Vi tror att det går att underlätta arbetet med LEED med ett mer utförligt
hjälpdokument till poängen än tidigare, och på så sätt spara mycket tid. Det stora
problemet med den nya poängen är att en svensk marknad 2017 ännu inte är helt
redo för att använda LEED version 4.
Ett hjälpmedel har utarbetats till den nya poängen. Upplägget är baserat på ett äldre
hjälpmedel som Skanska har tagit fram. Det nya dokumentet innehåller ny
information och tips för hur anställda ska hantera den nya poängen. Vi har anpassat
texten så att den är enklare att förstå och dessutom innehåller den mer utförlig
information hur arbetet steg för steg ska gå tillväga vilket efterfrågades vid
intervjuerna. På så sätt hoppas vi kunna minimera mindre problem och frågor som
kan uppstå, men som kan ta lång tid att få svar på.
Det finns potentiellt möjlighet att tidseffektivisera arbetet genom att kombinera
dokumentation för flera av de nya materialpoängen och på så sätt minska den totala
tidsåtgången, hjälpmedlet behöver dock kompletteras med mera information om hur
detta ska gå till. För att kunna göra ett mera komplett hjälpmedel för hela
materialavsnittet krävs ytterligare och djupare studier på samtliga delar samt en
analys av vilka dokument som kan användas till vilka poäng.
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER
Några förslag till fortsatta studier:


För att arbetet med LEED ska kunna fungera så smidigt som möjligt bör
liknande hjälpmedel tas fram för de övriga poängen. Det arbetet skulle kunna
baseras på det framtagna verktyget för poängen ”Building product disclosure
and optimization - sourcing of raw materials”.



Djupare kunskap i vad de exakta kostnaderna för dyrare materialval skulle
kunna erhållas genom att jämföra liknande byggnadsprojekt med olika
certifieringsgrad med varandra och sedan analysera de olika
materialkostnaderna med varandra.



Den tid som läggs ner på arbetet med LEED eller andra system kan beräknas
genom att göra en fallstudie på ett större antal anställda som arbetar med
certifieringssystem. På så sätt går det att uppskatta hur tidskrävande
certifiering är och vad det kostar arbetsgivaren.
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1:a Appendix
Frågor och inledning till intervjustudie
Vi heter Johan Brobert och Leo Waern och studerar på Uppsala Universitet. Vi
skriver vårt exjobb om LEED för Hållbar Affärsutveckling på Skanska. Syftet
med arbetet är att uppdatera hjälpdokumentet och eventuellt
materialspecifikationsmallen för poängen Regionala material och Återvunna
material (MR.c4/5), då LEED kommer att övergå från version 3 till version 4.
Vidare vill vi undersöka svårigheter och problematik kring poängen och se ifall
det går att förenkla processen något, för att på så sätt spara tid och pengar. Vi
har skrivit på sekretessavtal med både Skanska och Uppsala universitet, men ni
svarar självklart på frågorna i den mån ni kan och vill.
















Beskriv kortfattat projektet du jobbar på.
Vad har du för position i projektet?
Hur stor del av din ordinarie arbetstid går åt till LEED?
o Mer specifikt, hur mycket tid går åt arbetet med återvunna och
regionala material? Vad är det som tar mest tid?
Vi riktar in oss på hjälpdokumentet till poängen MRc4/5.
Hur upplevs arbetet med återvunna/regionala material? Vad är bra?
Vad är dåligt?
Hur upplever du informationen du fått från Skanska? Har den varit svår
att ta till sig eller har du kunnat arbeta självständigt med den givna
informationen?
Är det något i hjälpdokumentet som skulle kunna utvecklas?
Vad brukar vara svårigheterna med poängen?
Vad känner du tar längst tid vid arbetet med poängen?
Känner du att det är tydligt vad som menas med “total
materialkostnad”? Finns det något som du tycker har varit otydligt?
Hur förmedlar du era LEED-krav till leverantörer?
Hur upplevs kunskapen om LEED hos de flesta leverantörer? Är det
mycket problem med materialspecifikationen? Är de flesta införstådda
med hur arbetet går till?
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Upplever du att leverantörers kunskap om LEED påverkar
anbudsförfarandet på något sätt?
Tenderar du att välja en eventuellt dyrare leverantör för att de har god
vetskap om LEED?
Försök approximera mängden timmar du lägger ner på arbetet med
LEED:s poäng som berör regionala och återvunna material
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2:a Appendix
Material & Resources Credit 4 och 5 i version 3
Detta stycke beskriver poängen som hanterar återvunnet och regionalt material
i LEED version 3, som i skrivande stund är den vanligaste versionen på svenska
byggarbetsplatser. Syftet med att studera det äldre materialet är att ge en bättre
förståelse till varför den nya poängen ser ut som den gör.

Återvunnet material - syftet med poängen är att öka efterfrågan av återvunna
material, och på så sätt minska miljöpåverkan från utvinning av material.
1 poäng kan erhållas om 10% av total materialkostnad kommer från återvunna
produkter.
2 poäng kan erhållas om 20 % av total materialkostnad kommer från återvunna
produkter.
Internt återvunna produkter och externt återvunna produkter skiljs från
varandra. Internt kommer från spillprodukter vid tillverkning och externt från
produkter vars livslängd och funktion är förbrukad.
Regionala material - Syftet med poängen är att öka efterfrågan för
byggmaterial och produkter som är utvunna och tillverkade i närregion. På så
sätt förespråkas ursprungsmaterial och reducerar klimatpåverkan från onödiga
transporter.
1 poäng kan erhållas om 10 % av total materialkostnad kommer från regionala
material inom en radie på 800 km.
2 poäng kan erhållas om 20 % av total materialkostnad kommer från regionala
material inom en radie på 800 km.
Radien utgår från byggarbetsplatsen och sträcker sig 800 km oavsett olika
terränger, landsgränser och vatten. Kravet innebär att de regionala materialen
ska utvinnas och tillverkas inom radien. Beroende på transportmedlet som
används för frakt kan sträckan på 800 km utökas. Sträckan baserar sig enbart på
fågelvägen, och inte den faktiska sträckan.
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3:e Appendix
Här presenteras det kompletta hjälpmedlet som tagits fram.
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4:e Appendix
Nedan följer de givna svaren från respondenterna. Svaren är
nummerordnade där siffran 1 syftar till den första personen
som intervjuades.
1 Beskriv kortfattat projektet du jobbar på.
1. Projektet heter Juvelen och det kommer att bli ett kontorshus på 7,5
våningar med kommersiella lokaler och en restaurang. Byggnaden
kommer att se rätt så speciell ut då taket är i många olika vinklar och
fasaden ser ut som en ost tack vare de något annorlunda
fasadglasdetaljerna. Byggnaden kommer att ha en stålstomme med HDFbjälklag. Projektet kommer att märkas som Mörkgrönt i Skanskas egna
system Gröna kartan med 0% deponi samt Skanskas Deep Green
Cooling. Byggnaden ska även uppnå LEED:s högsta klassning; Platinum.
För att vara säkra på att uppnå tillräckligt många poäng så siktar
projektet på att ta 84 eller 86 poäng. Hon tror att dem kommer klara MR
poängen på bara stommen.
2. Samma projekt som föregående respondent.
3. Arbetar med miljöcertifieringssystem på Hållbar Affärsutveckling,
primärt Svanen.
4. Projektet innefattar två kontorshus med Skanska Fastigheter som
beställare. Beställaren hade som mål att få byggnaderna LEED Platinum
klassade men projektet kommer troligtvis endast att uppnå Guld.
2 Vad har du för position i projektet?
1. Produktionsingenjör och miljöansvarig. Vilket i praktiken betyder arbete
med miljöfrågor 20% av arbetstiden och arbetsledning resterande tid.
Projektet har totalt haft 5 stycken miljöansvariga vilket har medfört mera
arbete och kortare tid att läsa in sig på projektet.
2. Projektingenjör och biträdande projekteringsledare. De huvudsakliga
arbetsuppgifterna är att styra projektets ekonomi och alla större inköp.
3. Miljösamordnare och internkonsult, ansvar för ”alla” miljöfrågorna i
projekten. Platsbesök på projekt cirka en gång i veckan för att samla
information och svarar på miljöfrågor.
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4. Projektingenjör med arbetsuppgifter inom ekonomistyrning, inköp och
ansvar för KMA.
3 Hur stor del av din ordinarie arbetstid går åt till LEED?
-

Mer specifikt, hur mycket tid går åt arbetet med återvunna och regionala
material? Vad är det som tar mest tid?

1. Det som tar tid är att förklara hur material mallen funkar, vad är internt
och vad är externt. Det tog ca 3 månader med inläsning på LEED för att
förstå tillräckligt för att kunna börja arbeta med det. Det som tar tid är att
förstå mallen, den går att tolka på många olika sätt och det tar tid samt
att det lätt blir missförstånd när det är så öppet för fri tolkning.
2. 1% av arbetstiden går åt till LEED, det finns andra på projektet med
uppgift att lösa de frågorna.
3. Inte så mycket tid då den huvudsakliga arbetsuppgiften är att arbeta
med miljöcertifieringssystemet Svanen.
4. Arbetet med LEED startade för cirka ett år sedan. För att skapa en
uppfattning om vad som arbetet med LEED skulle innebära så inleddes
diskussioner med kollegor som hade liknande arbetsuppgifter i andra
projekt. Det tog en tid innan arbetet med dokumenteringen inleddes.
4 Vi riktar in oss på hjälpdokumentet till poängen MRc4/5.
Hur upplevs arbetet med återvunna/regionala material? Vad är bra? Vad är
dåligt?
1. Det är bra att hjälpdokumentet finns på både svenska och engelska,
något som är dåligt är att dokumentet kan vara svårtolkat.
2. Projektet tycks klara poängen tack vare byggnadens stomsystem,
samtliga stommar som undersöktes innan byggnationen startade hade
uppnått kraven då de fanns inom 80 mil från arbetsplatsen.
3. Materialet är överskådligt och det gäller såväl LEED:s egna material som
hjälpdokumentet gjort av Skanska. Det kan finnas svårigheter med att
förklara för leverantörerna vad de ska fylla i, men tycker att Excelfilen är
bra. Något som kan vara tidskrävande är när kommunikationen med
leverantören inte kan ske på varken svenska eller engelska.
4. Det är bra att vissa stora leverantörer fyller i mallarna från början. Vissa
leverantörer har bra koll på vad de ska göra och vissa andra har inte det
och då kan det ta lång tid att få informationen från dem.
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5 Hur upplever du informationen du fått från Skanska? Har den varit svår att ta
till sig eller har du kunnat arbeta självständigt med den givna informationen?

1. Om jag hade miljöarbete som heltidstjänst hade jag kunnat sätta mig in i
det på ett bättre sätt. Nu tycker jag mycket med LEED är öppet för fri
tolkning. Jag tycker hjälpmedlet kan göras tydligare.
2. Skanska hade för lite information om hur arbetet skulle göras. Det
saknades verkligen en handbok som beskriver tillvägagångssättet så
projektingenjörer fick forska i hur arbetet skulle göras. Det hade varit bra
med färdiga bilagor som går att bifoga redan vid anbud.
3. Kommunikationen på hållbar affärsutveckling fungerar bra, så det
upplevs inte som något problem att fråga om något var svårt att förstå.
4. Det skulle behövas någon form av grundkurs. Det är viktigt att frågorna
kring de produkter som ska användas ställs tidigt och inte när de redan
är installerade. Svårt att vikta en sammansatt produkt när den är
uppdelad på flera mallar. Det skulle behövas ett förtydligande så att
leverantörerna inte delar upp sina sammansatta produkter på flera
mallar.
6 Är det något i hjälpdokumentet som skulle kunna utvecklas?
1. Det skulle kunna vara tydligare enklare och kortare. Tjänstemanna
stämpeln borde tas bort från texten för att den ska bli mera lättförstådd.
Identifiera tänkbara byggkonstruktioner som kan komma att innehålla
återvunnet material. Betänk att kostnaden för det återvunna materialet
ställs i förhållande till den totala materialkostnaden, alltså bör endast
större kostnadsposter beaktas.
2. Att göra som standard att alltid ställa krav på LEED vid anbud i de fall
projekten ska miljöcertifieras.
3. Exceldokumentet skulle kunna göras lättare, ibland upplevs det att
dokumenten borde fyllas i tillsammans med UE så att det ska bli rätt.
4. Det skulle behövas lite flera exempel om hur dokumenten ska fyllas i.
Det kan vara svårt med dokumentering av sammansatta material. Tidiga
indikationer krävs de det kan vara svårt att förstå vilka poäng som kan
tas. De som arbetar med inköp borde i ett tidigt skede bli insatta i vilka
poäng som ska tas.
7 Vad brukar vara svårigheterna med poängen?
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1. Svårigheterna brukar vara att få UE och leverantörer att fylla i
materialspecifikationen.
2. Det kan vara svårt att veta hur många procent av materialet som är
återvunnet. Det kan vara problem med att få tag i rätt dokumentation då
underentreprenörerna har egna underentreprenörer som står för viss del
av materialet.
3. Kommunikation med leverantörer med bristfälliga språkkunskaper och
samla in information är svårt.
4. Jag tycker att det är svårast att få leverantörerna att fylla i
materialmallarna på rätt sätt.
8 Vad känner du tar längst tid vid arbetet med poängen?

1. Att samla in och få leverantörer att fylla på materialspecifikationen. Det
var svårt att sätta sig in i arbetet med LEED rent generellt.
2. Det som tog längst tid var att komma igång med att förstå vad som
skulle dokumenteras och inte.
3. Kommunikation och samla in information tar mest tid.
4. Det upplevs som att varje projekt får uppfinna hjulet varje gång. Det
skulle vara bra med mera erfarenhets överföring från projekt till projekt.
Det skulle även vara bra om flera hade ansvar om tex någon blir sjuk.
9 Känner du att det är tydligt vad som menas med “total materialkostnad”?
Finns det något som du tycker har varit otydligt?
1. Nej det är inte tydligt, det tar lång tid och det är svårt att räkna fram om
man inte använder sig av schablonbeloppet på 20 % av totala UEkostnaden. Total materialkostnad är svårt att få fram då det endast syftar
på det material som används i byggnaden när den är färdigbyggd.
Provisorier måste räknas bort och det kan vara svårt att veta hur stor del
av materialet som användes för provisorier och hur stor del som
användes i byggnaden. Det kan vara svårt att förstå vad som är material
och vad som är arbete när vissa underentreprenörer inte vill/kan berätta
det.
2. Det kan vara svårt att förstå vad som är vad när UE vill/kan inte
återberätta vad som var material och vad som var arbete.
3. Det är inte så svårt att få fram den totala materialkostnaden men det tar
tid att räkna fram den, det är inte så tydligt då det går att använda
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schabloner och ibland så kan det stå en materialkostnad för projektering
i SPIK även fast det egentligen är mantimmar. Det var relativt enkelt då
jag hade företagets LEED AP nära till hands.
4. Det tar tid att sätta sig i vad det innebär då det finns två olika sätt att
räkna, med schablon eller inte. Jag tycker att det kan vara svårt att få
fram vart råvaran kommer ifrån, samtliga leverantörer borde ha som
standard att fylla i en EPD för att minimera missförstånd och oklarheter.
10 Hur förmedlar du era LEED-krav till leverantörer?
1. Mallarna skickas ut till leverantörerna och det och de hör ofta av sig för
att fråga; Vad är det här? Det har även börjat förmedlas i anbudet att
leverantörerna måste ställa upp på LEED:s krav.
2. Projektet har med LEED:s krav i AF-delen och projekteringsskedet, men
inte på detaljnivå. Om en viss produkt ska köpas så skickas LEED:s
villkor i förfrågningsunderlaget.
3. Vid startmöten och upphandling borde LEED:s krav förmedlas.
4. Bilagor bifogas vid inköp tex i AF-delen och liknande.
11 Hur upplevs kunskapen om LEED hos de flesta leverantörer? Är det mycket
problem med materialspecifikationen? Är de flesta införstådda med hur arbetet
går till?
1. Det finns leverantörer som vet precis hur mallen ska fyllas i och de är
väldigt tillmötesgående. Vissa leverantörer har ingen kunskap om hur
mallen ska fyllas i men de är alltid samarbetsvilliga.
2. Det är ofta generellt låg kunskap hos leverantörerna men de brukar ha
en som ansvarar för KMA och den personen brukar ha bra koll. Det är
öppet för fri tolkning i mallen så ibland blir det för mycket information
och ibland för lite från leverantören. Projektledningen har valt att lägga
in LEED:s villkor i avtalet (AF delen), de gör att de kan neka betalning av
fakturan tills materialspecifikationen är ifylld och inskickad.
3. Leverantörerna tycker att det är jobbigt för att det är extra arbete för dem
medans det inte ger dem något extra.
4. Vissa leverantörer har bra koll på hur de ska fylla i mallen och vissa har
ingen koll alls.
12 Upplever du att leverantörers
anbudsförfarandet på något sätt?

kunskap

om

LEED

påverkar
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1. Absolut påverkar leverantörernas kunskapsnivå anbudsförfarandet, det
är till fördel om leverantören insatt i vad LEED innebär och vad som
krävs av dem.
2. Det skapar mera jobb då LEED:s krav måste förklaras och sedan
dubbelkollas om leverantören verkligen förstått hur de ska gå tillväga.
Leverantörer vill alltid samarbeta och materialet bör inte bli dyrare för
att det ska vara godkänt av LEED.
3. Vet inte.
4. Projektet skulle inte välja en dyrare produkt på grund av LEED,
produktionen går före och skulle det bli problem så bestämmer
projektchefen och då blir troligtvis den billigaste. Leverantörerna borde i
ett tidigt stadium få veta att de behöver fylla i mallen
13 Tenderar du att välja en eventuellt dyrare leverantör för att de har god
vetskap om LEED?
1. Det är alltid upp till beställaren att avgöra klassificeringsnivån, och det
är klart att det är dyrare med en högre nivå. Valet av leverantör styrs ofta
av priset, och inte erfarenhet av LEED.
2. Nej, en annan entreprenör skulle inte väljas på grund av detta.
3. Det är ofta ramavtal som avgör vilken UE som kommer att väljas och det
är alltid den billigaste som eftersträvas.
4. Nej, jag skulle inte välja en dyrare leverantör, skulle det vara så att det
billigaste alternativet inte uppfyller LEED:s krav så får projektchefen ta
beslut och då kommer det troligtvis ändå bli det billigaste. Det skulle
behövas ett förtydligande att leverantörerna måste fylla i
materialspecifikationsmallen.

14 Försök approximera mängden timmar du lägger ner på arbetet med LEED:s
poäng som berör regionala och återvunna material.
1. Jag lade ner cirka 20% av min arbetstid på arbetet med LEED.
2. Det är svårt för mig att svara på då det inte var min huvudsakliga
arbetsuppgift.
3. Jag lade ner cirka 5 timmar på att förstå uppgiften, 5 till 10 timmar gick
åt till att samla information och 5 timmar till att sammanställa resultatet.
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4. Det är mycket, det känns som att mycket tid har lagts men inte med
några exakta siffror. 1 dag i veckan i 2 år och halva tiden för endast
poängen som behandlar återvunna och regionala material.

