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 I 

Sammanfattning 
Innan årsskiftet 2011-2012 blev Sveriges första lager som är miljöcertifierat 
enligt LEED färdigställt. LEED står för Leadership in Energy and Environmental 
Design och är en miljöcertifiering som har funnits sedan år 2000. LEED finns i 
fyra olika nivåer - certified, silver, gold och platinum. Vilken nivå som projektet 
når baseras på ett poängsystem som bedömer byggnaden i sju kategorier och 
projektet som avser vår fallstudie är certifierad i nivå gold. LEED växer ständigt 
och är idag en internationellt väletablerad miljöcertifiering. Till dagens datum 
(2012-03-27) finns 31450 projekt (560 miljoner m2 lokalyta) certifierade enligt 
LEED. 
 
Examensarbetet görs för Skanska Hus Sydost och har som syfte och mål att få 
svar på hur LEED-certifiering påverkat projektering och produktion, hur mycket 
merkostnad certifieringen har inneburit för projekt Gruset 1 samt hur det 
påverkat byggnadens mervärde, det vill säga åtgärder som ökar fastighetens 
marknadsvärde.  
 
Utifrån tillgängliga data har vi utifrån fakturor relaterade till miljöcertifieringen 
beräknat att LEED-certifieringen har resulterat i en tilläggskostnad på 2,11 %. 
För att nå målet i examensarbetet som nämns i ovanstående stycke har det gjorts 
intervjuer med följande respondenter: Byggherre/beställare, entreprenörer, 
konsulter och hyresgäst. LEED har utifrån respondenternas svar framstått som 
ett bra alternativ även om det har inneburit vissa problem under projektets 
gång.  
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Abstract 
Before the end of 2011 the first warehouse that is certified under LEED was 
completed. LEED stands for Leadership in Energy and Environmental Design and 
is a environmental certification that was first launched the year of 2000. LEED is 
available in four levels - certified, silver, gold and platinum. What level the 
project will be certified with is based on a point-system that assesses the 
building in seven categories. This case study was certified with the level of gold. 
LEED is growing steadily and is now a well-established international 
environmental certification. At the time of writing (2012-03-27) more than 560 
million m2 of commercial (which primarily serves the interests of profit) 
facilities are certified under LEED and are distributed over more than 31450 
projects. 
 
This bachelor thesis is done on the behalf of Skanska Region Hus Sydost and 
includes how a LEED-certification affects the planning and production, how 
much additional cost the certification has brought to this project and how it 
affects the buildings value (measures that increase the property's market value) 
and how the certification is used by involved parties.  
 
For this case study it has been estimated that the LEED-certification has resulted 
in an additional cost of 2.11 %. To achieve the goal of the thesis mentioned in the 
paragraph above, there have been interviews with the following respondents: 
developer / clients, contractors, consultants and tenants. LEED is based on 
respondents' answers appeared to be a good alternative even if it meant some 
problems during the project. 
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Förord 
Detta examensarbete utgör den avslutande delen inom 
Högskoleingenjörsutbildningen Byggnadsteknik vid Linköpings Universitet, 
Campus Norrköping. Studien omfattar 15 högskolepoäng och har utförts vid ITN 
(Institutionen för Teknik och Naturvetenskap) hos LiTH i samarbete med 
Skanska Region Hus Sydost.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Christian Carlsson och Per Nordin 
på Skanska, samt vår handledare Anders Jägryd på Linköpings Universitet.  
Vi vill också tacka Dennis Öhman, Mattias Tunesson, Thomas Swärd, P-O Skoog, 
Anders Holmsköld, Peter Bodefalk och Emil Andersson som ställt upp på 
intervjuer och även hjälpt oss med flertalet andra frågor – Tack! 
 
Sist men inte minst vill vi tacka varandra!  
 
 
Norrköping, juni 2012 
 
Lars Petrén 
Karl Isaksson 
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1. Inledning 
 
Miljö och hållbar utveckling har blivit allt mer viktigt inom byggsektorn och 
många företag efterfrågar idag en miljöcertifiering på sina fastigheter. Många 
företag har en miljöpolicy enligt vilken det mest miljövänliga alternativet bör 
väljas såvida det är ekonomiskt hållbart.  
 
LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, är ett av världens 
ledande system för miljöcertifiering av byggnader och Skanska AB är först i 
Norden med att erbjuda LEED-certifiering.1 Skanska Sverige AB är ett av Sveriges 
största byggföretag och vill vara ledande inom grönt byggande. Skanska Sverige 
AB:s tidigare VD och Koncernchef Johan Karlström uttrycker sig så här: ”Skanska 
har beslutat sig för att bli den ledande gröna projektutvecklaren och 
byggentreprenören.” 2 Skanska Sverige AB förklarar vidare att gröna byggnader 
är bostäder och lokaler med betydligt högre miljöprestanda än vad som är 
bestämt enligt normer, lagar och standarder.3 
 
Skanska Region Hus Sydost (fortsättningsvis kallat Skanska), har i slutet av 2011 
färdigställt Sveriges första lagerbyggnad som är certifierad enligt LEED. Detta 
examensarbete har utförts efter att vi fått en förfrågan från Skanska om huruvida 
vi kunde göra en uppföljning av projektet vad gäller merkostnader och arbete 
beroende på certifieringen samt eventuell nytta av densamma. Fastigheten 
innefattar en lageryta på cirka 9600 m2 och en kontorsyta på cirka 1200 m2. 
Priset, kallat entreprenadsumman, för projektet uppgick till 70,46 miljoner SEK.  

1.1. Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att redogöra för hur LEED-certifieringen har påverkat 
projektet arbets- och kostnadsmässigt samt hur certifieringen påverkar 
fastighetens värde, det vill säga det värde som egendomen har enligt 
bedömningarna på den marknad där egendomen bjuds ut4. Arbetet ska 
dessutom beskriva hur en hyresgäst kan dra nytta av certifieringen.  
 
Avsikten med detta arbete är också att det förhoppningsvis kan bidra till att 
Skanska i framtida anbud ska kunna lämna en mer korrekt prisuppgift till 
beställare som önskar LEED-certifiering. Dessutom avser rapporten kunna 
användas så att Skanska, i största möjliga mån, fortsättningsvis ska kunna 
undvika de problem som har uppstått i det fall vi studerat. 
 
För att nå vårt syfte och mål har följande frågeställningar använts:  
 

- Hur har LEED-certifieringen påverkat projektet under projektering och 
produktion? 

                                                        
1 http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Miljo/ 
2 http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Miljo/  
3 http://www.skanska.se/en/Om-Skanska/Miljo/Byggnader/ 
4 http://www.ne.se/lang/marknadsvärde 
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- Vilka tillkommande kostnader har LEED-certifieringen inneburit för 
projektet? 

- Vilken inverkan har en LEED-certifiering på fastighetens värde? 
- Hur nyttjar hyresgästen LEED-certifieringen? 
- Kan merkostnaden för LEED-certifieringen reduceras för framtida 

projekt? 

1.2. Avgränsningar 
- Endast det poängsystem som berör fallstudien har behandlats – New 

Construction and Major renovations. 
- Denna rapport avser LEED 2009, vilket är den version av LEED som 

projektet har certifierats under.  

1.3. Metod 
En litteraturstudie har gjorts där både elektronisk och tryckt litteratur har 
använts. Information har också inhämtats genom att studera projektets 
förutsättningar. Författarna har även deltagit vid ett seminarium och en 
workshop i Stockholm, den 16:e april 2012, gällande LEED och LEEDs utveckling 
i Sverige. Huvudarrangör av seminariet var Sweden Green Building Council 
(SGBC). SGBC är en ideell förening som är öppen för företag och organisationer 
inom den svenska bygg- och fastighetssektorn5. 
Utifrån fakta i litteraturstudien och information om projektet har intervjuer 
gjorts. Personer som har varit mycket involverade i projektet har valts som 
respondenter. Frågeformulär har noggrant granskats innan intervjuerna gjordes 
och öppna intervjufrågor har använts. En öppen intervjufråga har icke-
strukturerade svarsalternativ som ger respondenten stor frihet att med egna ord 
svara precis som han eller hon vill6. För att kontrollera att svaren har uppfattats 
korrekt har en sammanställning av intervjuen skickats till respektive respondent 
för ett godkännande.  
Fakturor för projektet har granskats med hjälp av Christian Carlsson från 
Skanska. De fakturor som har varit relaterade till miljöcertifieringen har valts ut 
och använts som underlag till beräkningen av kostnaden för att miljöcertifiera 
byggnaden. 

1.3.1. Metodkritik 

Nackdelen med personliga intervjuer är att om intervjuaren inte vinner 
respondenternas förtroende kan dessa svara på ett sätt som inte är helt 
sanningsenligt . Intervjuaren kan också genom tonfall, betoning eller med icke-
verbala signaler omedvetet påverka respondentens svar. Dessutom kan 
intervjuaren missuppfatta respondentens svar och det är som nämnts ovan 
viktigt att med det slutliga godkännandet säkerställa att respondenten har 
förmedlat det denne vill förmedla.7 
 

                                                        
5 http://www.sgbc.se/om-oss 
6 Christensen Lars m.fl. (2010). Marknadsundersökning – en handbok. Studentlitteratur AB. 
7 Christensen (2010) 
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2. Miljöcertifieringssystem inom byggsektorn 
 
Ett certifieringssystem kan förklaras genom att dela upp ordet i certifiering och 
system. Certifiering är en åtgärd genom vilken tredje part, det vill säga en part 
som erkänns vara oberoende av inblandade parter vad avser det ärende som 
behandlas8, utför en kontroll att tillräcklig tilltro har erhållits till att en produkt, 
process eller tjänst är i överenskommelse med standard eller annat regelgivande 
dokument. System är en sammanhängande helhet med delar som står i vissa 
relationer till varandra och som fungerar efter vissa principer. 
Ett certifieringssystem innebär bestämda regler och ledning för den verksamhet 
det gäller.9  
 
SGBC förklarar miljöcertifiering enligt följande: ”En miljöcertifiering är en 
objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Med hjälp av ett 
certifieringssystem får en byggnad ett certifikat och en prestanda.”10 
 
Under följande underrubriker följer en kort beskrivning av LEED och tre andra 
miljöcertifieringssystem. Avslutningsvis görs en kortare jämförelse dem emellan.  

2.1. Miljöbyggnad 
Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem som baseras på svenska bygg- och 
myndighetsregler. Detta miljöcertifieringssystem är resultatet av ett samarbete 
mellan företag och den svenska staten i syfte att få en mer hållbar byggbransch. 
Systemet är utvecklat för bostäder och lokaler och avser bedöma fokusområdena 
energi, inomhusmiljö och kemikalier.  
De tre olika fokusområdena innehåller ett antal miljöaspekter, vilka kan mätas 
genom indikatorer såsom exempelvis energianvändning, radonhalt och sanering 
av kemiska ämnen.11 Betyg sätts på indikatorerna och utgör därefter grund för 
klassningsnivån – brons, silver eller guld. 12  

2.2. GreenBuilding 
GreenBuilding riktar sig till de som vill effektivisera energianvändningen i 
byggnader som ej är bostäder. För att klara certifieringen ska byggnaden bland 
annat ha ett energibehov som är minst 25% lägre än landets gällande energikrav 
enligt lagar och regler. GreenBuilding lanserades år 2004 på initiativ av 
Europeiska Unionen för att snabba på energieffektiviseringen inom 
branschen.13,14 

2.3. BREEAM  
BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) skapades av Building 
Research Establishment (BRE), som ägs av en stiftelse. BREEAM administreras 

                                                        
8 http://www.ne.se/tredje-part 
9 http://www.ne.se/lang/certifiering 
10 http://www.sgbc.se/certifieringssystem 
11 http://www.sgbc.se/detta-bedoms-i-miljoebyggnad 
12 http://www.sgbc.se/detta-bedoms-i-miljoebyggnad 
13 http://www.sgbc.se/certifieringssystem/greenbuilding 
14 http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Miljo/Miljocertifieringar/EU-GreenBuilding/ 
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av BRE och är det mest spridda systemet i Europa. Systemet förekommer i olika 
omarbetade versioner sedan 1990.15 
 
Bedömning sker av den aktuella byggnadens placering i förhållande till 
kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial samt vilka föroreningar som 
kan förekomma. Utifrån kategorierna projektledning, byggnadens 
energianvändning, inomhusklimat och påverkan på närmiljön förtjänas poäng. 
Klassningen sker i fem olika nivåer där Passed är den lägsta och Outstanding är 
den högsta.16,17  

2.4. LEED 
LEED är ett miljöcertifieringssystem skapat av den ideella organisationen US 
Green Building Council (USGBC). Miljöcertifieringssystemet är skapat för att 
tillhandahålla ramar för byggbranschen att utgå ifrån för att bygga med hänsyn 
till miljön, samt för att implementera praktiska lösningar för konstruktioner och 
underhållsarbetet för dessa.18 LEED-certifieringen är uppbyggd så att den tar 
hänsyn till byggnadens livscykel.19  

2.5. Jämförelse mellan de olika miljöcertifieringssystemen 
Jämfört med de andra miljöcertifieringssystemen tar GreenBuilding endast 
hänsyn till energi. Samtidigt som Miljöbyggnad tar hänsyn till energi, ingår även 
material och innemiljö i kraven. De två resterande miljöcertifieringssystemen 
LEED och BREEAM är de enda av dessa fyra som beaktar hela livscykeln för 
byggnaden, vilket framgår av figur 1 på nästa sida. 

                                                        
15 http://www.sgbc.se/certifieringssystem/breeam 
16 http://www.sgbc.se/certifieringssystem/breeam 
17 http://www.breeam.org 
18 http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=1988 
19 http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=1988 
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Figur 1 Beskrivning av vad som bedöms i de olika miljöcertifieringssystemen20 

I Sverige har registrering av de tidigare nämnda miljöcertifieringssystemen 
stadigt ökat med tiden. Detta framgår av figur 2 nedan som visar utvecklingen 
från december 2009 till och med januari 2012: 

 
Figur 2 – Utveckling av antalet registrerade byggnader i Sverige för de olika 
miljöcertifieringssystemen21 

                                                        
20 http://www.sgbc.se/certifieringssystem 
21 http://www.sgbc.se/certifieringssystem 
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3. Miljöcertifieringssystemet LEED 
 
Den första versionen av LEED lanserades i USA år 200022 . Sedan dess har LEED 
varit under kontinuerlig utveckling och har samtidigt utvidgats och är numera 
internationellt accepterat. I mars 2012 var 31450 projekt, eller 560 miljoner m2 
lokalyta, registrerade enligt LEED. 
 
För att LEED ska fungera arbetar organisationerna USGBC och Green Building 
Certification Institute (GBCI) med bland annat utveckling och administration av 
systemet. USGBC har som huvuduppgift att omskapa det sätt på vilket byggnader 
och samhällen är designade, byggda och underhållna.23 USGBC är den 
organisation som tar emot certifieringsavgiften. Avgiften varierar beroende på 
storlek på projektet och är till för att täcka de kostnader som utveckling och 
administrering av systemet kräver.24 
 
För administrering av LEED grundade USGBC år 2008 GBCI. Denna organisation 
agerar som tredjepart för att tillhandahålla en oberoende tillsyn av grönt 
byggande. GBCI utvecklar hela tiden projektcertifieringsprogram relaterade till 
grönt byggande och erbjuder byggnadsmarknaden en möjlighet att se om 
byggnationer klarar av att möta specifikt ställda miljökrav. 
 
I Sverige är det föreningen SGBC, Swedish Green Building Council, som arbetar 
med implementeringen av LEED. SGBC är öppen för alla aktörer inom den 
svenska bygg- och fastighetssektorn. Den verkar för grönt byggande och 
utvecklar miljö- och hållbarhetsarbetet inom branschen. SGBC grundades i juni 
år 2009 av tretton svenska företag och organisationer: Akademiska hus, DTZ, 
Fastighetsägarna Sverige, Husvärden, IVL, NCC, Malmö Stad, SEB, Skanska, 
Stockholm Stad, Sweco, Vasakronan och White.25 
 

3.1. LEEDs utveckling i Europa 
I Sverige arbetar SGBC med en anpassning av LEED till de svenska förhållandena 
samt för att överta administrationen av LEED i Sverige. För nationer som ej har 
gjort lokala anpassningar av systemet, likt Sverige, går certifieringsprocessen 
genom USGBC vilket innebär att amerikanska standarder används. Ett av de 
större problemen som uppstår när amerikanska standarder används, är att det 
nödvändigtvis inte finns någon motsvarande lagstiftning i det aktuella landet.26 
SGBC var i mars 2012 närvarande vid ett möte i Paris med USGBC och andra 
lokala gröna organisationer runt om i Europa. Enligt SGBC har USGBC visat ett 
ökat intresse för att göra LEED mer globalt anpassat.  
 

                                                        
22 http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=1988 
23 http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=124 
24 http://www.usgbc.org/ 
25 http://sgbc.se/om-oss 
26 http://www.sgbc.se/index.php/certifieringssystem/leed 
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3.2. Minimikrav för certifiering 
Det finns minimikrav som måste uppfyllas för att ett projekt ska kunna ansöka 
om certifiering. Dessa minimikrav kallas Minimum Program Requirements (MPR) 
och är framtagna för att användas i samband med byggprojektering. Med hjälp av 
MPR får projektet svar på om byggnaden ifråga är lämplig för en certifiering.27 
Dessa krav är till för att skydda LEEDs integritet och för att undvika problem 
under certifieringsprocessen.28 
 
Kraven är:  
 

- Måste följa gällande miljölagar 
- Måste avse en komplett och permanent byggnad  
- Måste finnas en naturlig tomtgräns 
- Måste ha en minsta area av 93m2 
- Minst en heltidsarbetande ska planeras vara anställd i byggnaden 
- Ansvariga för projektet måste lämna ifrån sig data rörande energi- och 

vattenförbrukning till USGBC 
- Minst 2 % av den totala tomtarean ska vara bebyggd. 

 

3.3. Poängsystem inom LEED  
Inom Leed finns 8 olika poängsystem som används, beroende på vilken typ av 
byggnad som ska certifieras. De poängsystem som finns är följande:  
 

- New Construction and Major renovations 
- Existing Buildings 
- Commercial Interiors 
- Core & Shell 
- Schools 
- Retail 
- Healthcare 
- Homes och Neighborhood Development.  

 
Utgångsläget eller referensläget för poängsystemen inom LEED kallas för 
Baseline. Baseline är referensbyggnader baserade på en mängd amerikanska 
standarder, vilka kan jämföras med svenska Boverkets ByggRegler (BBR).29 
Inom Baseline utgås det som ovan nämnts från referensbyggnader, vilket betyder 
att referensbyggnaden är likadan som den planerade byggnaden till form men 
att den precis uppfyller kraven som ställs i den aktuella standarden. För att till 
exempel se hur stor energibesparing som kan göras, jämförs referensbyggnaden 
och den planerade byggnaden i ett energisimuleringsprogram.30 
 

                                                        
27 http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=6473 
28 http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=6715 
29 http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygg--och-konstruktionsregler-ESK/Boverkets-
byggregler/ 
30 http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=8868 
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3.3.1. New construction and Major Renovations 

 
New construction and Major Renovations, som gäller för fallstudien, är designat 
för högpresterande kommersiella och institutionella projekt, inkluderat 
kontorsbyggnader, bostadshöghus, regeringsbyggnader, 
rekreationsanläggningar, fabriker och laboratorier.31 
Poängsystemet är uppdelat i sju kategorier där det finns 5 st så kallade 
baskategorier; Hållbara byggarbetsplatser, Vatteneffektivitet, Energi och 
atmosfär, Material och resurser samt Inomhusmiljö och 2 st så kallade 
bonuskategorier; Innovation i design och Regionala prioriteringar, vilket framgår 
av figur 3. 
 
 

 
Figur 3 - Kategorier i poängsystemet New Construction and Major Renovations. 

 
 
De olika kategorierna innehåller ett varierande antal punkter. Under 
baskategorierna finns det punkter som är krav och det finns punkter som är 
poängpunkter. Poängpunkterna är valfria att genomföra och ger poäng om 
kraven som ställs inom dessa uppfylls. Alla krav måste uppfyllas för att projektet 
ska få en certifiering. De två bonuskategorierna har tillkommit i och med 
uppdateringar av LEED med syfte att belöna innovativa lösningar och lösningar 
som går i linje med de regionala miljömålen. Dessa två kategorier har inga 
kravpunkter utan ger endast möjligheten att förtjäna ytterliggare poäng.  
 

                                                        
31 http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=220 
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Genom att förtjäna poäng, där 110 är maximalt, når certifieringen en av fyra 
nivåer enligt tabell 1:32 
 

Tabell 1 - Certifieringsnivåer med poängkrav 

Nivå Poäng 

Certified 40-49 

Silver 50-59 

Gold 60-79 

Platinum >80 

 
 
Här följer de enskilda kategoriernas syfte: 

Sustainable sites / Hållbara byggarbetsplatser – maximalt 26 poäng 
Syftet med denna kategori är att främja ansvarsfulla, innovativa och praktiska 
lösningar för att mildra några av de negativa effekter som byggnationer har på 
den lokala och regionala miljön, till exempel vad gäller växtliv, djurliv, vatten och 
luftkvalitet. Projektlag ska vid val av tomt och projekt vara medvetna om 
konsekvenserna vid exploatering av land, ekosystem, naturresurser och 
energiförbrukningen.  

 
Water Efficiency / Vatteneffektivitet – maximalt 10 poäng 
Denna kategori är avsedd för att främja användningen av de strategier samt den 
teknik som syftar till minska förbrukningen av drickbart vatten.  
 
Energy & atmosphere / Energi & atmosfär – maximalt 35 poäng 
Denna kategoris syfte är att främja tre typer av aktiviteter: 1.Optimering av 
energiprestanda, 2. Hantering av köldmedier i avsikt att eliminera freoner, samt 
3.Användningav förnyelsebar energi. Med förnyelsebar energi avses bland annat 
sol-, vind- och vattenkraft. 
 
 
Materials & resources / Material & resurser – maximalt 14 poäng 
Denna kategori uppmuntrar val av återvunna, återvinningsbara och regionalt 
producerade material, samt användning av material som är tillverkade av snabbt 
förnyelsebara resurser och återanvändning av produkter och material. 
 
Indoor environmental quality / Inomhusmiljö – maximalt 15 poäng 
Denna kategori ger poäng för bland annat dagsljus, ljuskvalitet, termisk komfort 
och tillgång till utsikt. Poäng förtjänas genom att optimera inomhusmiljön för 
brukaren av byggnaden. 
 
Innovation in design / Innovation i design – maximalt 6 poäng 
Syftet med denna kategori är att belöna projekt som har använt innovativa och 
hållbara lösningar.  
 

                                                        
32 http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=8868 
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Regional priority / Regional prioritering – maximalt 4 poäng 
USGBC har tillsammans med experter identifierat de miljöproblem som lokalt är 
mest angelägna. Projekt belönas för lösningar som tar hänsyn till dessa problem. 
33 
 
Figur 4 visar en grafisk fördelning av de 110 poängen i poängsystemet New 
Construction and Major Renovations: 
 
 

Figur 4 – Poängfördelning, New Construction and major renovations 

 

3.3.2. Alternativt sätt att förtjäna poäng för projekt utanför USA 

I LEED finns det vissa alternativa vägar att förtjäna poäng, så kallade Alternative 
Compliance Paths (ACP). De är framtagna för att anpassa LEED till lokala lagar 
och standarder och kan bara nyttjas för projekt utanför USA.34 De är precis som 
det heter alternativa vägar och måste inte användas i alla projekt utanför USA, 
men gör poängsystemet mer rättvist och mer användarvänligt för dessa 
projekt.35 
ACP är framtaget med hjälp av internationella experter inom grönt byggande och 
har utarbetats så att integriteten av LEED behålls fullkomligt.36  
 
 
 
 

                                                        
33 http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=1991 - samtliga kategorier är skrivna 
utifrån denna källa. 
34 http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=8868 
35 https://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=10461 
36 http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=8868 
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3.3.3. Dokumentation i LEED Online 

 
För att förtjäna poäng i LEED måste åtgärder dokumenteras. Genom användning 
av det webbaserade systemet LEED Online, verifieras och dokumenteras 
åtgärderna under projektets gång. Här ska projektdeltagare ladda upp bland 
annat bilder, ansökningar och granskningsdokument för att uppfylla 
dokumentationskraven. LEED Online ska användas under hela projektets gång. 37  
 
 

                                                        
37 http://www.gbci.org/main-nav/building-certification/leed-online/about-leed-online.aspx 
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4. Fastighetsvärdering 
För att veta värdet på en fastighet görs en fastighetsvärdering och för att det 
överhuvudtaget ska uppstå ett värde, krävs en rad förutsättningar. Med 
avseende på fastigheter brukar följande förutsättningar anges38:  
 

- Behov finns hos användare som tillfredsställs genom användning av 

fastigheten. 

- Nytta uppstår när en fastighet ägs eller alternativt bara disponeras.  

- Fastigheten kan bara disponeras av den som äger/använder fastigheten. 

- Fastigheten är möjlig att överlåta. 

- Fastigheten finns bara i begränsad omfattning. 

4.1. Värdering av gröna byggnader 
Investeringar som ser till att sänka fastighetens miljöpåverkan, sett till hela 
livslängden, påverkar vanligtvis inte marknadsvärdet. Marknadsvärdet är det 
värde en egendom enligt bedömningar har på den marknad där den bjuds ut39.  
 
Dock uppskattas det att i anbudsskedet är gröna byggnader mer 
försäljningsbara. Detta beror rimligen på att presumtiva fastighetsägare är 
intresserade av att sänka sina driftskostnader. Sänkta driftkostnader medför 
således ett väsentligt mervärde för en fastighet.40 
 
 
Rent allmänt är gröna byggnader mer rustade för framtida krav och regler än 
byggnader utan certifiering. Detta medför en sorts garanti för att gröna 
byggnader kommer behålla marknadsvärdet i framtiden och kan alltså ses som 
en god investering med tanke på byggnaders långa livslängd. Gröna byggnader är 
mer förberedda på eventuella, framtida ändringar av krav och regler vilket är ett 
stort plus med tanke på dagens utveckling av miljötänkande inom lagstiftning 
och kraven som följer med det.41 
Byggnader med låg energiförbrukning, men utan miljöcertifiering, värderas dock 
vanligtvis på samma sätt som miljöcertifierade byggnader. Detta beror på att de 
särskilda krav som behöver uppfyllas för att få certifiering nödvändigtvis inte är 
väsentliga för marknadsvärdet.42

                                                        
38 Fastighetsvärdering (2006, Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet) 
39 http://www.ne.se/marknadsvärde 
40 http://www.kth.se/polopoly_fs/1.144243!/Menu/general/column-
content/attachment/31.pdf 
41 http://www.kth.se/polopoly_fs/1.144243!/Menu/general/column-
content/attachment/31.pdf 
42 http://www.kth.se/polopoly_fs/1.144243!/Menu/general/column-
content/attachment/31.pdf 
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5. Resultat från Projekt Gruset 1 
 
Fallstudien är gjord på sveriges första LEED-certifierade lagerbyggnad. Projektet 
är ett lager med sammanhängande kontor (figur 5) med projektnamn Gruset 1. 
Fastigheten innefattar en lageryta på cirka 9600 m2 och en kontorsyta på cirka 
1200 m2. Fastigheten är belägen i Jursla Industriområde, strax norr om 
Norrköping (figur 6) och är byggd på en tomt med en storlek av 49 000 m2. 
Byggherre och beställare av projektet var BronsFastigheter Logistik AB, 
dotterbolag till BronsFastigheter AB, vilket är ett lokalt företag i Norrköping som 
bygger och förvaltar lager, industrier och bostäder.  
Skanska var totalentreprenör och hyresgäst i byggnaden är Haugen-Gruppen 
AB.43 Haugen-Gruppen AB är ett nordiskt grossistföretag som arbetar med 
livsmedel.44 
 
 

 
Figur 5 - Flygfoto på projekt Gruset 1 med ungefärlig tomtgräns markerad med gul linje och 
kontorsdel omringat med rött. Foto: Anders Tegnér 

 
 
 
 

                                                        
43 http://bronsen.se/category/projekt/projekt-avslutade/ 
44 http://www.haugen-gruppen.se/om_oss.aspx 
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Figur 6 – Projektet är markerat med en gul punkt på karta ovan och är beläget i Jursla 
Industriområde norr om Norrköping. Källa: http://www.hitta.se 

 
 
 
 
Projekt Gruset 1 förtjänade sammanlagt 67 poäng och det innebär att projektet 
nådde certifieringsnivån LEED Gold som framgår av tabell 1. Poängfördelningen 
för projekt Gruset 1 är sammanställt i tabell 2..  
 

Tabell 2 - Poängfördelning i projekt Gruset 1 

Kategori   Poäng 
Maximal 

poäng 

Hållbara arbetsplatser 15 26 
Vatteneffektivitet 10 10 
Energi och atmosfär 26 35 
Material och resurser 0 14 
Inomhusklimat 9 15 
Innovation i design  4 6 
Regionala prioriteringar 3 4 

Summa  67 110 
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5.1. Tillkommande kostnader för att LEED-certifiera Gruset 1 
De kostnader som är medräknade är konsultkostnader för Skanska Teknik och 
arkitekt, tjänstemannatimmar för Skanska Hus Sydost, certifieringsavgifter ÄTA-
arbeten. Med ÄTA-arbeten menas förändringar av förutsättningar för eller 
omfattning av det jobb från det som tidigare avtalats om.  
 
Skanska Teknik är det företag som har anlitats för att sköta certifieringen och 
hjälpa till under projektets gång. Skanska Teknik har bland annat tagit fram 
förslag på lösningar, gjort energisimuleringen och agerat som rådgivare i 
projektet. Det är också Skanska Teknik som har skött kontakten med USGBC.  
 
Tjänstemannatimmar innebär den tid som produktionsledningen 
uppskattningsvis har lagt ner under projektet i direkt anknytning till LEED.  
 
De extra kostnader som har tillkommit i och med LEED-certifieringen har 
beräknats genom att fakturor har valts ut och granskats med hjälp av Christian 
Carlsson från Skanska. Dessa är i direkt anknytning till LEED vilka sammanställs 
i tabell 3, där även uppskattad arbetad tid av projekt- & produktionsledningen 
ingår. 
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Tabell 3 – Tillkommande kostnader för att LEED-certifiera projekt Gruset 1 

Kommentar   Övrigt  Kostnad (SEK) 

Tillägg för ljusreflekterande golv i ljusgrå kulör   60000 

Byte av fasadelement på kontor    61600 

Laddstolpe för två bilar inkl kabelrör   30352 

Solskyddsglas 2st fasader    15680 

Belysningsstyrning    498400 

Tillkommande belysningsstyrning entresol   19000 

Snålspolande kranar    28000 

Cykelställ     12000 

Dokumentering av arkitekt på grund av LEED   5812 

Delsumma:     730844 

        

Certifieringsavgifter    51066 

        

SKANSKA Teknik      

Resor    9065 

Emil Andersson / Veronika Sundberg   189338 

Övrigt arbete av Skanska Teknik   308946 

Delsumma:     507349 

        

Skanska internkostnad      

Christian Carlsson - projektering  650 SEK / h 52000 

Christian Carlsson - produktionen 650 SEK / h 39000 

Emma Lundgren - produktion  550 SEK / h 66000 

Christian Carlsson - efterarbete  650 SEK / h 10400 

Delsumma:     167400 

        
Total summa 
tillkommande 
kostnader:         1456659 

 
Med en entreprenadsumma på 70 460 000 SEK inkluderat 1 456 659 SEK i 
tillkommande kostnader för LEED-certifieringen beräknas en procentuell 
tilläggskostnad med hjälp av följande formel: 
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Med aktuella siffror från projektet: 
 

 
 
LEED-certifieringen har med kostnader på 1 456 659 SEK resulterat i en 
tilläggskostnad på 2,11 %.  
 
Kostnaden kan även presenteras som delkostnad av totala entreprenadsumman 
enligt beräkning:  
 

 
 
Med aktuella siffror; 
 

 
 
Den tillkommande kostnaden för att LEED-certifiera har alltså uppgått till 2,07 % 
av entreprenadsumman.  
 

5.2. Intervjuer 
Vi har genomfört sex intervjuer med personer som har varit inblandade i 
projektet. Nedan följer en presentation av valda respondenter och även 
motivering till varför just de har valts. 

 
Intervju 1 - Hyresgäst 
Thomas Svärd, VD för Haugen-Gruppen Sverige AB. 
Eftersom Thomas har den högsta positionen i Haugen-Gruppen Sverige har han 
en bra inblick i hur Haugen-Gruppen påverkas av att numera vara etablerade i 
ett LEED-certifierat lager. 
 
Anders Holmsköld, Logistics Manager för Haugen-Gruppen Sverige AB. 
Anders har varit inblandad under en stor del av projektet och har varit 
involverad i valet av vilka åtgärder som har gjorts för att förtjäna poäng. 

 
Intervju 2 - Beställare 
Peter Bodefalk, VD för Bronsfastigheter AB. 
Bronsfastigheter är beställare av projektet och Peter har varit byggherre. Peter 
har valts som respondent med anledning av att han har varit byggherre och har 
därmed spelat en mycket stor roll vid val av poäng och har varit inblandad 
igenom hela projektet. Eftersom Bronsfastigheter AB dessutom äger och 
förvaltar byggnaden är företagets syn på LEED intressant. 

 
Intervju 3 - Produktionsledningen 
Christian Carlsson, Projektchef på Skanska. 
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Christian har deltagit i processen från anbudsskede till projektets slut. Han har 
fått erfarenhet av vad LEED har inneburit för projektet i anbudsskedet, 
projekteringsskedet, produktionsskedet samt vilket efterarbete det har 
inneburit.  

 
Intervju 4 - Installatörer 
Mattias Tunesson, avdelningschef för klimat på YIT Sverige AB 
Dennis Öhman, projektledare för EL på YIT  
Mattias och Dennis representerar en underentreprenör som kommit i kontakt 
med LEED under produktionen.  

 
Intervju 5 - Fastighetsvärderare 
P-O Skoog, Fastighetsvärderare på Forum Fastighetsekonomi AB.  
P-O har värderat fastigheten. Vi anser det vara intressant att veta hur en 
fastighetsvärderare och dennes bransch ser på LEED och hur det påverkar 
värderingen av en fastighet.  

 
Intervju 6 – Konsult 
Emil Andersson, Miljörådgivare Skanska Teknik AB. 
Emil är anlitad som konsult och har deltagit under hela projektet. Emil har även 
erfarenhet från andra projekt där LEED har använts som certifiering.  
 

5.2.1. Intervjusvar 
De intervjufrågor som ställdes finns i bilaga 1. Nedan följer de frågeställningar vi 
velat belysa och därefter respektive respondents intervjusvar.  
 
LEEDs påverkan på projekteringen 
 
Synpunkter från produktionsledare Christian Carlsson 
 

- Viktigt att så tidigt som möjligt implementera LEED i ett projekt, då det i 
det skedet är lättast att påverka utformningen och således möjligheten att 
förtjäna poäng 

- Ett återkommande problem under projekteringen var att LEED är 
uppbyggt efter amerikanska standarder 

- Då detta var regionens första LEED-projekt för Skanska, var man tvungen 
att testa olika alternativ för att se hur de stod sig gentemot LEED 

- Uppskattningsvis lades 80 timmar extra ned under projekteringen 
jämfört med ett projekt utan LEED. Den kunskap och erfarenhet som 
projekt Gruset 1 fört med sig kan innebära att tidsåtgången för framtida 
LEED-projekt kan komma att reduceras med minst 20% 

- Konsulter behöver framledes sannolikt ej anlitas i lika stor mån som varit 
nödvändigt för det aktuella projektet 
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Synpunkter från konsult Emil Andersson 
 

- Viktigt att så tidigt som möjligt implementera LEED i ett projekt, då det i 
detta skedet är lättast att påverka utformningen och således möjligheten 
att förtjäna poäng 

- Sannolikt minskat konsultbehov för framtida projekt 
- LEED är ett system som kontinuerligt uppdateras, vilket leder till att de 

som använder sig utav LEED fortlöpande måste hålla sig uppdaterade vad 
gäller ev framtida krav.. 

 
Synpunkter från hyresgäst Haugen-Gruppen, beställare Peter Bodefalk, 
fastighetsvärderare P-O Skoog och installatör YIT 
 

- Viktigt att så tidigt som möjligt implementera LEED i ett projekt, då det i 
detta skede är lättast att påverka projektutformningen och således 
möjligheten att förtjäna poäng 

 
LEEDs påverkan på produktionen 
 
Synpunkter från Christian Carlsson 
 

- Produktionstiden har ej påverkats nämnvärt. När det gäller ökad 
tidsåtgång är moment som dokumentering, val av material & kemikalier 
samt avfallshantering och transporter viktiga 

- Det är viktigt att kontrollera att yrkesarbetarna väljer rätt material enligt 
LEED 

 
- Uppskattningsvis lades 180 timmar extra ned av produktionsledningen 

jämfört med ett projekt utan LEED. Dessa timmar omfattar fotografering, 
dokumentering samt att söka data för de material som har använts. 
Skanska har numera en databas över de kemikalier & material som 
uppfyller LEEDs krav. Till nästa projekt kan sannolikt tiden, som är direkt 
relaterad till LEED under produktionsskedet, reduceras med 20 % tack 
vare erfarenhet samt genom användning av Skanskas tidigare nämnda 
databas. Utöver detta tror han även att en del av den tid som lades ned 
under produktionen istället skulle kunna läggas under 
projekteringsskedet, vilket tidsmässigt skulle löna sig 
 

Synpunkter från Emil Andersson 
 

- Brist på utbildning och erfarenhet har lett till att vissa poäng ej 
förtjänades 

 
Synpunkter från YIT 
 

- LEED är mer omfattande och krävande än andra miljöcertifieringssystem. 
Samtidigt har YIT:s yrkesarbetare ej påverkats nämnvärt 
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Poängsystemet 
 
Synpunkter från Christian Carlsson 
 

- Viktningen av poängen i systemet känns ibland fel och vissa poäng kan 
vara lättförtjänta medan däremot moment som bara genererar ett fåtal 
poäng kan vara tidskrävande 

- Amerikanska standarder kan ge en skev bild och medföra att förtroendet 
för LEED minskar 

- Uppföljning av andra delar än rena driftdata borde göras för att 
säkerställa att brukarna även efter att certifieringen utfärdats agerar 
enligt LEED 

- Poängsystemet har en tendens att trigga de inblandade och skapa en sorts 
tävlan gentemot vad som från början var tänkt för projektet. Detta 
kommer dock in för sent i processen för att egentligen medföra en 
ekonomisk fördel 

- Det finns ibland en bristande konsekvens hos de personer som granskar 
och sätter poäng 

- LEED ger möjlighet till en bra överblick av olika fraktioner inom 
avfallshanteringen  

 
Synpunkter från Emil Andersson 
 

- Viktningen av poängen i systemet känns ibland fel vilket medför att vissa 
poäng kan vara lättförtjänta medan däremot moment som bara genererar 
ett fåtal poäng kan vara tidskrävande 

- Amerikanska standarder kan ge en skev bild och medföra att förtroendet 
för LEED minskar 

- Poängsystemet har en tendens att trigga de inblandade och skapa en sorts 
tävlan gentemot vad som från början var tänkt för projektet. Detta 
kommer dock in för sent i processen för att egentligen ha en ekonomisk 
fördel 

- Det finns ibland en bristande konsekvens hos de personer som granskar 
och sätter poäng 

 
Synpunkter från Haugen-Gruppen 
 

- Viktningen av poängen i systemet känns ibland fel vilket medför att vissa 
poäng kan vara lättförtjänta medan däremot moment som bara genererar 
ett fåtal poäng kan vara tidskrävande 

- Poängsystemet har en tendens att trigga de inblandade och skapa en sorts 
tävlan gentemot vad som från början var tänkt för projektet. Detta 
kommer dock in för sent i processen för att egentligen ha en ekonomisk 
fördel 
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Synpunkter från Peter Bodefalk 
 

- Viktningen av poängen i systemet känns ibland fel vilket medför att vissa 
poäng kan vara lättförtjänta medan däremot moment som bara genererar 
ett fåtal poäng kan vara tidskrävande 

- Poängsystemet har en tendens att trigga de inblandade och skapa en sorts 
tävlan gentemot vad som från början var tänkt för projektet. Detta 
kommer dock in för sent i processen för att egentligen ha en ekonomisk 
fördel 
 

 
Synpunkter från P-O Skoog 
 

- Viktningen av poängen i systemet känns ibland fel vilket medför att vissa 
poäng kan vara lättförtjänta medan däremot moment som bara genererar 
ett fåtal poäng kan vara tidskrävande 

- Poängsystemet har en tendens att trigga de inblandade och skapa en sorts 
tävlan gentemot vad som från början var tänkt för projektet. Detta 
kommer dock in för sent i processen för att egentligen ha en ekonomisk 
fördel 

- Marknaden är mer krass än vad den är miljövänlig och man gör det här 
endast av ekonomiska skäl. Det spelar således ingen roll vilken poäng som 
förtjänas, så länge det förtjänas poäng 

 
Synpunkter från YIT 
 

- Viktningen av poängen i systemet känns ibland fel vilket medför att vissa 
poäng kan vara lättförtjänta medan däremot moment som bara genererar 
ett fåtal poäng kan vara tidskrävande 

- Poängsystemet har en tendens att trigga de inblandade och skapa en sorts 
tävlan gentemot vad som från början var tänkt för projektet. Detta 
kommer dock in för sent i processen för att egentligen ha en ekonomisk 
fördel 

- Poängsystemet prioriterar vissa saker som ej prioriteras i Sverige. Vidare 
tros inte systemet vara fullt överförbart till svenska förhållanden 

 
LEEDs påverkan på fastigheters värde och hyreskostnad, samt 
marknadsföring av inblandade parter. 
 
Synpunkter från Emil Andersson 
 

- Någon skillnad gällande fastighetsvärderingen av en byggnad med 
miljöcertifiering kontra en byggnad utan miljöcertiferingen har ej 
noterats 

- Inget bevis finns för att miljöcertifieringen i sig påverkar fastighetens 
värde, utan snarare är det alla åtgärder som görs i och med 
miljöcertifieringen som påverkar 
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Synpunkter från Peter Bodefalk 
 

- Någon skillnad gällande fastighetsvärderingen av en byggnad med 
miljöcertifiering kontra en byggnad utan miljöcertiferingen har ej 
noterats 

- Det påverkas indirekt om LEED leder till lägre driftkostnader, där 
driftnettot, vilket är hyresintäkter med avdrag för drift- och 
underhållskostnader, fastighetsskatt och tomträttsavgäld45, är det som 
marknadsvärdet för en fastighet beror på 

- Om driftkostnaderna blir lägre så blir hyresgästen mer nöjd och kan se 
det som en ekonomisk fördel. Det behöver inte vara just en LEED-
certifiering, så länge själva miljöcertifieringen leder till lägre 
driftkostnader 

- Certifieringen påverkar inte hyran. Hyran baseras på byggnadens värde 
 
 
 
Synpunkter från Haugen-Gruppen 
 

- I framtiden kommer sannolikt kunder på den internationella marknaden 
att ställa krav på inte bara framställningen utav produkterna, utan även 
på att hanteringen av produkterna sker så miljövänligt det går i den mån 
det är ekonomiskt hållbart. Redan idag ställer två av deras största kunder 
höga krav på miljöarbetet, vilket de ser som mycket positivt 

- Av sina nuvarande kunder och leverantörer har de erhållit mycket god 
respons. Dock är det svårt att tala om hur det påverkat försäljningen 
hittills. Vid varje tillfälle som ges, så kommer Haugen-Gruppen använda 
sig av det miljöcertifierade lagret som en sorts hävstång 

- Företaget i sig får inte ett högre värde då det idag handlar med om hårda 
parametrar. Möjligtvis kan det påverka värderingen framåt i tiden 

- En miljöcertifiering kan vara en fördel om ett miljöintresserat företag 
framledes skulle vara intresserat av att köpa Haugengruppen. Köparen 
behöver ju då inte på nytt implementera ett miljöarbete som redan finns 
där 

 
Synpunkter från P-O Skoog 
 

- Någon skillnad gällande fastighetsvärderingen av en byggnad med 
miljöcertifiering kontra en byggnad utan miljöcertiferingen har ej 
noterats 

- Inget bevis finns för att miljöcertifieringen i sig påverkar fastighetens 
värde, utan snarare är det alla åtgärder som görs i och med 
miljöcertifieringen som påverkar 

- Det påverkas indirekt om LEED leder till lägre driftkostnader, där 
driftnettot, vilket är hyresintäkter med avdrag för drift- och 

                                                        
45 http://www.wallenstam.se/om/finansiell-information/definitioner/ 
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underhållskostnader, fastighetsskatt och tomträttsavgäld46, är det som 
marknadsvärdet för en fastighet beror på 

- Om driftkostnaderna blir lägre så blir hyresgästen mer nöjd och kan se 
det som en ekonomisk fördel. Det behöver inte vara just en LEED-
certifiering, så länge själva miljöcertifieringen leder till lägre 
driftkostnader 

- Framtiden ser ljus ut för miljöcertifieringar eftersom utvecklingen går åt 
att en skillnad vad gäller fastighetsvärderingen rimligen kommer att 
kunna ses i framtiden eftersom efterfrågan på miljöcertifierade 
byggnader visar en tendens att öka. Efterfrågan har nämligen redan ökat 
och småningom kommer man att på marknaden kunna se en klar skillnad 
vad gäller värdering av de byggnader som är certifierade och de som inte 
är det 

- Även om själva miljöcertifieringen ännu inte vägs in i värderingen av en 
fastighet, så är det viktigt att veta ifall fastigheten är miljöcertifierad. 
Detta gäller inte bara för LEED-certifiering, utan även andra 
miljöcertifieringar 

- Miljöcertifierade byggnader är dyrare att uppföra än konventionella 
byggnader, då de kräver mer teknik och mer material, vilket leder till att 
de blir dyrare. 

- På sikt blir byggnader som inte är miljöcertifierade svårare att hyra ut. 
Detta beror mest på att de företag som har en uttalad miljöpolicy måste 
leva upp till förväntningar från sina kunder  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
46 http://www.wallenstam.se/om/finansiell-information/definitioner/ 
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6. Analys och avslutande diskussion 
 
LEEDs påverkan på projekteringen 
 
Vikten av att implementera LEED tidigt i projekten har samtliga respondenter 
påpekat. Det är i byggnadsbranschen viktigt att om/när en ändring eller tillägg 
sker så ska det vara så tidigt som möjligt i byggprocessen . Samtliga tillfrågade 
har påpekat detta. Det är helt krasst så att ju längre in i ett projekt en förändring 
sker, desto fler kostnader tillkommer. Till exempel kan kostnader tillkomma för 
omprojektering och i värsta fall kan detta leda till att andra arbetsmoment blir 
försenade.  
 
Tiden nerlagd på LEED under projekteringen uppskattas till 80 timmar. Dessa 
nerlagda timmar tros kunna minska till 60. Kommer LEED in i början av 
projekteringen och om det finns någon med erfarenhet av LEED som projekterar, 
kommer kanske denna tid att öka under projekteringen för att sedan minska i 
produktionsstadiet tack vare bättre planering. Tid förskjuts alltså från 
produktionsskedet till projekteringsskedet och resulterar i ett mer effektivt 
arbete och en produktion som flyter på bättre. 
 
Det är alltid dyrast att vara tidig, eller som i fallet med Gruset 1, först med att 
göra någonting. I detta fall medförde det höga konsultkostnader vilka enligt 
intervjusvaren sannolikt kommer att kunna minskas till nästkommande projekt. 
Däremot bör konsulter även framledes till viss del anlitas för att dra nytta av 
deras kompetens och därigenom minska problem i produktionsstadiet.  
 
LEEDs påverkan på produktionen 
 
Enligt samtliga respondenter så har produktionen inte påverkats nämnvärt av 
LEED-certifieringen. Christian påpekar att om det är något som har påverkat 
produktionen så är det val av material och avfallshantering.  
Det är rimligt att produktionen inte har påverkats nämnvärt då den största delen 
av de arbetsmoment som är kopplade till LEED görs under projekteringen. Det är 
i samband med projekteringen som det ska bestämmas vilka poäng som ska 
förtjänas varför det redan i det skedet exempelvs bör vara klart vilka material 
som skall användas. Därigenom kan det undvikas att tid läggs på detta under 
produktionsskedet. 
 
Att avfallshanteringen har påverkat produktionen går inte att komma ifrån. Det 
borde vara standard för stora byggprojekt att vara extremt noga med 
avfallshanteringen. Detta må ta längre tid men en bra hantering av avfallet 
belönas genom mindre kostnader då bland annat deponi medför höga kostnader. 
Christian säger att viss tid gick åt till att kontrollera att yrkesarbetarna använde 
rätt material. Detta borde inte behövas eftersom produktionsledningen utför de 
inköp till projektet som avser byggdelen samt att övriga entreprenörer vet att 
projektet utförs enligt LEED. Vi anser att det borde finnas inskrivet i avtalet med 
entreprenörerna att material ska användas enligt LEED och om detta bortses 
från så ska vite delas ut. Att någon skulle använda fel material kan innebära stora 
konsekvenser i projektet 
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Samtidigt som Christian anser att produktionen inte har påverkats nämnvärt så 
har ändå 180 timmar lagts ner på arbete gällande LEED. Denna tid bör kunna 
minskas avsevärt med en bra projektering och det enda som under produktionen 
är LEED-relaterat och även framledes kommer att ta tid är dokumentering samt 
frågor rörande avfallshanteringen. LEED-tiden inom produktionsskedet tror vi 
bör kunna minska 20 % med hjälp av vunna erfarenheter. Med en bra 
projektering bör tiden ytterligare kunna minskas, kanske halveras. 
Trots att det lades 180 timmar under produktionen så förtjänades inte vissa 
poäng på grund av luckor i dokumentationen. Detta bör inte kunna hända om 
samtliga i projektet är medvetna om vilka krav som ställs på dokumentation. 
Dock får vi inte glömma att detta var den första LEED-certifieringen för många 
inblandade och kanske gick inte detta att undvika på grund av bristande 
erfarenhet.  
 
 
Poängsystemet 
 
Alla är överens om att viktningen av poängen är fel. Detta är fallet därför att 
systemet i grunden är uppbyggt enligt amerikanska standarder. Där råder helt 
andra förhållanden än det gör i Sverige och därigenom uppstår problem. 
Efterhand som LEED blir alltmer utbrett i Sverige och i övriga Europa så kommer 
dock detta problem att minska. Möjligen är det så att LEED har implementeras 
för tidigt i Europa och Sverige och med följd att lokala anpassningar inte hunnits 
med. 
 
Respondenterna tar upp att vissa poäng riskerar bli förlöjligade. De tar som 
exempel upp att genom att placera ett projekt nära två busslinjer kan förtjäna 
vissa poäng.  
Gällande dessa poäng så var de i detta projekt mycket enkla att förtjäna, då 
tomten redan var bestämd när LEED blev aktuellt för projektet. För projekt där 
tomten ännu inte är bestämd blir denna poäng kanske till och med en faktor som 
får betydelse för vilken tomt som väljs. Är det en stor arbetsplats kan också 
denna poäng göra stor skillnad när det gäller hur många som åker kollektivtrafik 
till arbetsplatsen.  
 
P-O säger att marknaden är mer krass än miljövänlig och att det ur den 
synpunkten sett egentligen inte spelar någon roll vilka poäng som förtjänas, så 
länge som det förtjänas poäng. Han menar att det finns en risk att enkla poäng 
väljs framför de svårare. Vi anser att det är självklart att enklare och billigare 
poäng väljs först. Däremot så måste de svårare poängen också förtjänas om 
projektet ska nå de högre eller den högsta nivån. Systemet är också väl 
genomarbetat och det får inte glömmas att alla poäng faktiskt är bra poäng, även 
om de kanske gynnar miljön mer eller mindre. Samtliga påpekar också att 
poängsystemet kan ha en effekt att ta fram tävlingsinstinkten hos de inblandade. 
Detta tror vi kan höja engagemanget från de inblandade och ha en positiv effekt 
på hela de projekt som ska genomföras. 
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LEEDs påverkan på fastigheters värde och hyreskostnad, samt 
marknadsföringen av inblandade parter. 
 
En fastighets värde påverkas inte av en LEED-certifiering i sig. Att själva 
certifieringen påverkar värdet i så liten omfattning är logiskt bland annat därför 
att vissa poäng som har förtjänats inte nyttjas av brukaren. Ett exempel på detta 
är att en fastighet som byggs på tidigare exploaterad mark förtjänar poäng i 
LEED-systemet New Construction and Major Renovations.  
 
Enligt P-O är däremot en fastighets värde direkt relaterat till åtgärder som 
påverkar dess driftnetto. Detta kan jämföras med den privata bostadsmarknaden 
där en bostad med en låg månadsavgift bjuds ut till ett högre pris än en liknande 
bostad med en högre avgift.  
 
En fastighet som är byggd med en hög standard, vilket LEED medför, kommer att 
bibehålla sitt fastighetsvärde under en längre period. Att fastigheten är byggd 
med hög standard innebär att i framtiden, när nya lagar och regler kommer till 
stånd, så är det mer troligt att en certifierad fastighet lever upp till dessa nya 
krav än en icke certifierad 
En fastighet med en miljöcertifiering uppskattas, även om just certifieringen i sig 
inte påverkar fastighetsvärdet, ha en ökad försäljningsbarhet. Detta är antagligen 
fallet på grund av att många företag har en inarbetad miljöpolicy som ska följas. 
Genom att använda sig av miljöcertifierade lokaler visar företagen att de månar 
om miljön och att deras miljöpolicy tas på allvar. Ev spekulanter inser också att 
en byggnad med miljöcertifiering har hög standard 
 
Gällande hyran så styrs den direkt av fastighetsvärderingen och därför påverkar 
certifieringen hyran bara i mycket begränsad omfattning. Det kan diskuteras om 
certifieringen inte i större utsträckning borde påverka hyran eftersom 
hyresgästen kan använda sig av LEED i marknadsföringen av sitt företag. P-O 
tror att framöver så kommer fastigheter utan miljöcertifiering att bli svårare att 
hyra ut eftersom många företag, som nämnt ovan, har en uttalad miljöpolicy. 
Efterhand som flera fastigheter blir miljöcertifierade kommer det inte finnas 
någon anledning att hyra en icke miljöcertifierad fastighet så som länge hyran är 
densamma. Detta borde på längre sikt bidra till att sänka hyrorna för icke 
certifierade byggnader om det ska finnas en möjlighet att hyra ut dessa.  
 
Ett företag som, när det gäller projektet Gruset, kommer använda LEED i sin 
marknadsföring, är Haugen-gruppen (H-G). De tror att LEED kan ha en positiv 
påverkan om de i en anbudssituation konkurrerar med en annan grossist. Detta 
gäller dock sannolikt bara om de bortsett från certifieringen har likvärdiga 
vilkor. Enligt H-G så har flera av deras återförsäljare varit mycket positiva till att 
de numera använder ett lager som är miljöcertifierat. Huruvida miljöcertifiering 
eller ej i grossistledet i någon mätbar grad påverkar de enskilda konsumenternas 
val av produkter är dock givetvis tveksamt. 
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Ytterliggare kostnader för LEED-certifiering 
 
Kostnaden för att miljöcertifiera projektet Gruset 1 och nå nivå Gold uppgick till 
2,11 % av entreprenadkostnaden. Huruvida detta är är en stor eller liten kostnad 
är svårt att säga eftersom vi inte har någon referens.  
 

7. Slutsats 
 
Att LEED-certifiera projekt Gruset 1 har medfört tillkommande kostnader 
uppgående till 2,11 % av entreprenadkostnaden. En del av denna kostnad är 
investeringar som har gjorts för att sänka driftskostnaderna och kan därmed 
med tiden komma att betala sig. I vad mån tilläggskostnaden går att minska är 
svårt att uttala sig om. Men ökad erfarenhet av LEED kommer sannolikt att leda 
till bättre och effektivare projektering och det finns skäl tro att 
konsultkostnaderna därigenom kan komma att minska drastiskt. Hur mycket är 
omöjligt att säga och egentligen ganska ointressant då alla projekt skiljer sig 
sinsemellan. Dock anser vi att den tillkommande kostnaden i Projekt Gruset 1 på 
2,11 % är en bra investering. Samtliga respondenter är positiva till 
miljöcertifieringen och i framtiden borde denna investering ge en bra avkastning 
eftersom fastigheten kommer förbli modern under en längre tid.  
 
De problem som har uppstått under projektets gång har till stor del varit 
kopplade till brist på kunskap och erfarenhet av LEED. Att LEED ännu inte är 
anpassat för de svenska förhållandena har också påverkat. Efterhand som LEED 
blir ett mer inarbetat miljöcertifieringssystem i Sverige kommer det självklart att 
bli enklare. Men för att genomföra ett lyckat projekt med LEED krävs det bland 
annat:  
 

- Någon nyckelperson som är inblandad i projekteringen ska ha erfarenhet 
av LEED. 

- En stor del av det LEED-relaterade arbetet ska läggas i projekteringen så 
att allting är glasklart under produktionen.  

- Samtliga entreprenörer ska veta vad LEED-certifiering kräver och arbeta 
därefter.  

- Dokumentering ska ske kontinuerligt och laddas upp på LEED-online. 
 
Marknadsvärdet påverkas inte direkt av LEED-certifieringen men däremot 
indirekt. LEED-certifieringen leder till lägre driftkostnader och därmed lägre 
driftnetto. Då en fastighets värde är direkt knutet till driftnettot får LEED en 
indirekt påverkan på marknadsvärdet. LEED uppskattas ge en högre 
försäljningsbarhet vilket möjligtvis kan öka värdet ytterliggare. 
 
Hyresgästen säger att de kommer använda sig av LEED-certifieringen som en 
hävstång i sin marknadsföring i den mån det går. De säger sig redan ha fått bra 
respons av sina kunder.  
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Vi tror alltså att LEED-certifieringen kan komma att utgöra en positiv faktor i 
samband med hyresgästens kommersiella kontakter med leverantörer och 
återförsäljare.  
 
Avslutningsvis tycker vi att examensarbetet har uppfyllt syftet och 
frågeställningarna som angavs i början, med viss reservation för hur LEED-
certifieringen har påverkat projektet under projektering och produktion. Detta 
då det har varit svårt att konkret få fram exakt vad som har påverkat projektet i 
synnerhet, utan snarare hur projektet har påverkats i allmänhet. 
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Tabell 3 – Tillkommande kostnader för projekt Gruset 1. 
 
 

Bilaga 1 
 
 

Intervjufrågor – Christian Carlsson – Skanska Region Hus Sydost 
Produktionsledning 

 
 

- Hur påverkades projekteringen? 

o Hur mycket mer personal (tjänstemannatimmar) lades ner?  

o Går det att uppskatta hur mycket extra tid som lades under projjen 

på grund av certifieringen? 

o Vad påverkades positivt? 

o Vad vill du ifrågasätta med LEED-certifieringen i detta stadie? 

 
 

- Hur påverkades produktionen? 

o Hur mycket mer personal (tjänstemannatimmar) lades ner? 

o Hur mycket längre tid uppskattar du att LEED-certifieringen 

fördröjde produktionen? 

o Vad påverkades positivt? Vad gjorde jobbet enklare på grund av 

LEED? Deponi till exempel.  

o Vad vill du ifrågasätta med LEED-certifieringen i detta stadie? 

 
- Vad kommer du att göra annorlunda vid nästa projekt med LEED? 

o I val av poäng. 

o Poäng du idag skulle valt bort eller vice versa. 

 
- Hur mycket av denna tid är möjlig att ta bort till nästa projekt pga 

erfarenhet? 

 
- Hur mycket tid läggs ner i efterarbete av certifieringen? 
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- Vilka poäng har kostat extra pengar? 

o Vissa åtgärder som har gett poäng, hade de åtgärderna gjorts 

ändå? Det vill säga det är egentligen ingen merkostnad. 

o Vilka är de största kostnadsbärarna knutna till LEED? 

 
 

- Hur insatta var andra yrkesgrupper?  

o Var deras brist på kunskaper ett problem? 

 
- Har någon konsult, förutom Skanska teknik, använts för att lösa problem 

direkt relaterade till LEED? 

 
- Vad för övriga kostnader som ej tagits upp under intervjun har 

tilllkommit ?  

 
 

- Vad anser du vara det största överhängande problemet med LEED och 

dess certifiering? 

 
- Vilka problem har du under projektets gång stött på gällande 

implementeringen av LEED i sverige? 

 
 

- Är det något speciellt du skulle vilja ändra på i och med LEED? 

 

Intervjufrågor – Emil Andersson – Skanska Teknik 
Konsult 

 
 

- Har du jobbat med någon annan certifiering innan detta projekt? Vilka? 

o Har du dragit nytta av det i detta projekt?  

 
- Vilka är de vanligaste problemen projekt behöver hjälp med vid en 

certifiering? 

o Vilket är det största och mest kostsamma? 

o Hur är LEED att jobba med jämfört med andra certifieringar?  

o Är det mycket som produktionsledningen egentligen kan göra 

själva men inte hinner i brist på tid? 
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- Vilka problem upplever du med implementeringen av LEED i Sverige? 

o Hur tycker du att USGBC och SGBC ska göra detta enklare? 

o Vilka poäng är speciellt struliga på grund av amerikanska 

standarder? 

o Vilka av dessa påverkade detta projekt? 

 
- Har du någon uppfattning om mervärdet på en LEED-certifierad byggnad? 

o Valdes någon poäng med detta aspekt? 

 
 

- Fanns det någon lösning som du anser EJ vara ekonomiskt försvarbart? 

o Poäng som kostar alldeles för mycket eller som tar alldeles för 

mycket tid och som du i nästa projekt kommer föreslå att hoppa 

över. 

 
- Har du någon kostnadsuppföljning eller information gällande mervärde 

från tidigare projekt? 

 
- Fick ni poäng för avfallshanteringen? 5% deponi? Vad vi förstod så var 

inte den information ni fick från E-ON tillräcklig för USGBC. Är det möjligt 

att få dessa poäng och hur ska man gå till väga? 

 
- Har du jobbat med flera projekt där samma produktionsledning har 

medverkat? Mycket av jobbet med LEED som de tog över istället för dig? 

 
 

- Hur upplever du att LEED-online och övriga verktyg fungerar? 

 
 
 
 

Intervjufrågor – P-O Skoog – Forum Fastighetsekonomi 
Fastighetsvärderare 

 
 

- Hur mycket vet du om LEED? 

o Hur mycket visste du om LEED innan denna värdering? 
 

 
- Hur påverkar LEED fastighetens värde? 
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o Har det att göra med själva LEED-stämpeln eller handlar det om de 

åtgärder som har gjorts vare sig det är LEED-certifierat eller inte? 

o Hur spelar certifieringens nivå roll? Certified, silver, gold eller 

platinum?  

o Spelar det någon roll att LEED är en internationell certifiering?  

o Driftkostnader 

o Ser man på fördelen med marknadsföring för eventuell köpare 

med gröna byggnader? 

o Tror du att det är lättare att sälja gröna byggnader? Lättare att 

sälja med internationell stämpel? 

 

 
- Vilka punkter i LEED-certifieringen är det som påverkar värderingen? 

Spelar det till exempel någon roll att det finns två busshållplatser inom en 

viss radie?  

 
 

- Känner du till några andra miljöcertifieringar?  

o Hur står sig LEED jämfört med andra certifieringar när det 

kommer till värde? 

 
 

- Hur tror du att det kommer att påverka byggnaders värde i framtiden? 

o Kommer stå sig för framtida krav.  

 
 

- Vad är det mest väsentliga/viktiga du tittar på för att värdera fastigheten, 

utifrån ett miljöperspektiv? 

 
 

- Hur kunde fastigheten utformats annorlunda för att öka värdet, om du 

bara tittar ur ett miljöperspektiv? 

 
 
Hur kunde fastigheten utformats annorlunda för att öka värdet, om du 

tittar ur ett rent allmänt perspektiv?  

 
Intervjufrågor – Peter Bodefalk – Bronsfastigheter AB 

Beställare och Byggherre 

 
 

- Vilka miljöcertifieringar kände du till innan det här projektet? 

o Varför fastnade du för LEED? 

o Hade de andra certifieringarna varit ett alternativ?  
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- Varför valde du att miljöcertifiera? 

o Är det på grund av ekonomisk vinning eller på grund av att du vill slå 

ett slag för miljön? 

o Vad för långsiktig vinning ser du med att bygga efter en sådan hög 

standard?  

o På vilket sätt spelar det roll att LEED är en internationell certifiering? 

o Hur räknar ni med att få ”igen” kostnaden för miljöcertifieringen? 

 När? 

 
- Har detta projekt gjort att du är mer intresserad av att bygga med 

miljöcertifieringar i framtiden?  

o Är LEED det självklara valet? 

o Varför? 

 
- Upplever du att byggprocessen blev krångligare/lättare på grund av att 

byggnaden skulle LEED-certifieras? 

o Om projektet hade gjorts om, hade du valt en annan nivå på 

certifieringen?  

o Vilken? Varför? 

o Fanns det poäng som ni skulle kunna fått poäng på men att ni ”kom 

på” det i ett för sent skede? 

 
 

- Hur används miljöcertifieringen för er del? 

 
- Hur upplever du att inställningen till miljöcertifieringar är hos potentiella 

hyresgäster? 

o Lättare att hitta hyresgäst? 

o Varför? 

o Hur påverkas hyreskostnaden? 

 
 

- Hur ser ni på LEED som ett mervärde för byggnaden?  

o Marknadsföring 

o Hyreskostnad 

o Marknadsvärde 

o Framtida försäljning 

o Driftkostnader 

o Var det någon poäng som valdes i aspekten mervärde? 
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- Något moment, som du/ni vet hade kunnat göras annorlunda, och bättre, 

fast LEED gjorde att ni fick välja en annan väg ändå? 

o Finns det poäng som du anser vara ”onödiga” och bara kostat 

pengar? 

o Finns det någon poäng som ni investerade i, men som i efterhand 

inte visade sig vara värd att investera i och således togs bort poängen 

bort? 

 
- Överlag, vad anser du vara ”bäst” respektive ”sämst” med LEED-

certifieringen från er synvinkel? 

o  Bäst/sämst under olika delar av processen? 

o Är det något du skulle vilja ifrågasätta med LEED och dess 

certifiering? 

o Vad skulle du ändra på om du själv fick bestämma? 

 
- Finns det något du önskar att SKANSKA skulle ha gjort annorlunda? 

o Fanns det tillräcklig kunskap inom området? 

o I de fall det inte fanns, löste SKANSKA det på ett snabbt och smidigt 

sätt? 

o Utan Skanska teknik, hade projektet förmodligen blivit försenat, eller 

kanske inte nått samma certifieringsnivå? 

 
 
 

Intervjufrågor – Thomas Svärd och Anders Holmsköld – Haugen-Gruppen 
Hyresgäst 

 
 

- Visste ni vad LEED var innan ni beslutade att hyra denna lokal? 

o Ville ni just hyra LEED eller hade vilken miljöcertifiering som helst 

fungerat lika bra? 

o Var en miljöcertifiering ett krav från erat företag? 

o Varför vill ni hyra ett miljöcertifierat lager? 

o Vet ni något om övriga miljöcertifieringar? 

 
 

- Hur använder ni er som företag av att ni arbetar med ett miljöcertifierat 

lager? 

o Kommer ni att förstärka er nischning som miljövänligt företag? 

o Kan ni värdera erat företag högre när ni arbetar med ett certifierat 

lager? 

o Öppnar denna certifiering upp för samarbete med flera kunder? 
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o Förstärka ert varumärke? 

o Fokuserat mer på miljövänliga produkter? 

o Hur värderar ni certifieringen? 

 
 

- Tycker ni att LEED-certifieringen är befogad att ge en högre 

hyreskostnad? 

o Hur mycket? 

o Var lägre driftskostnader en stor faktor till val av lokal? 

o Hur har era hyreskostnader förändrats jämfört med tidigare lager? 

 
 

- Finns det några andra kostnader som har ändrats som har anknytning till 

LEED-certifieringen (som kan påverka mervärdet)? 

 
- Finns det några andra för- eller nackdelar med certifieringen? 

 
- Hur inblandade har ni varit i byggprocessen och vilka problem har ni 

upplevt? 

o Finns det någon poäng som ni hade velat ha men som inte var 

möjligt på grund av för hög merkostnad? 

 
- Hur tror du att byggnaden står sig i framtiden? 

 
Intervjufrågor – Mattias Tunesson och Dennis Öhman – YIT Sverige 

Installatör 
 
 

- Hade ni någon kunskap inom LEED innan det här projektet? 

 
- Hur var er inställning till LEED från första början, och hur har det 

förändrats under projektets gång? 

o Hur var yrkesarbetarnas inställning? Ändring? 

 
 

- Hur använder ni er av att ni jobbat med LEED?  

 
- Vad är den största saken som ni skulle ifrågasätta med LEED-

certifieringen i samband med er roll under byggnationen? 

o Förslag på förändring? 
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- Vad gjordes annorlunda på grund av LEED-kraven?  

o Hur mycket merkostnad resulterade det i? Uppskattad procent?  

o Vilka problem innebar LEED för er som installatörer? 

 
- Har ett intresse väckts, tack vare LEED, som gjort att ni utbildat övrig 

personal, trots att de ej var delaktiga i projektet? 

 
o Tar ni såna här beslut på lokal, regional, nationell eller 

internationell nivå ? 

 
- Vad som installatör tyckte ni var positivt att arbeta med LEED? 

 
 
 
 
 
 


