Förfrågan om deltagande - LEED-arbetsgrupperna

Sweden Green Building Councils LEED-kommitté sätter nu ihop ett antal arbetsgrupper för att undersöka frågor
relaterade till hur LEED ska användas i Sverige. LEED (en förkortning för Leadership in Energy and Environment
Design) är ett globalt certifieringssystem för gröna byggnader, som kan användas för ett antal olika
projekttyper, från nya byggnader till renoveringar, kommersiella kontorsinteriörer till kvartersutvecklingar.
Även om LEED är ett globalt system, så är det även ett USA-baserat system, vilket skapar möjligheter att göra
systemet mer användarvänligt och relevant för svenska projekt.
Vi letar nu efter minst fem personer som kan delta i varje grupp; grupper där det inte finns tillräckligt mycket
intresse kan komma att skjutas på framtiden. Alla intresserade personer uppmanas att ansöka, och vi
välkomnar personer med specifik kunskap om de ämnen som arbetsgrupperna tar upp, samt de med tidigare
eller aktuell erfarenhet av LEED. Vare sig du är en fastighetsägare eller fastighetsförvaltare, fastighetschef,
arkitekt, designer, ingenjör, entreprenör eller tillverkare, så är du välkommen att ansöka.
Detaljer för deltagande
Deltagandet i grupperna kommer att pågå under ett helt år, från oktober 2012 till oktober 2013, och kommer
vara på volontärsbasis, utan någon kostnad för att gå med i gruppen. Tiden som måste avsättas beräknas vara
mellan två till fyra timmar per månad, inklusive ett möte en gång i månaden och tid för att gå igenom material
före möten. Diskussionerna kan hållas på både svenska eller engelska, beroende på vad som passar gruppens
medlemmar, men vissa material måste lämnas in på engelska om de ska gås igenom av USGBC. Annat material,
som till exempel utbildningsinnehåll, kan vara på svenska. Möten kommer att hållas mellan deltagarna,
antingen genom telekonferens eller videokonferens, beroende på var gruppens medlemmar befinner sig.
Varför gå med i en arbetsgrupp?
•
•
•
•
•
•

Det är en möjlighet att vara med och påverka LEED i Sverige och utomlands
Tiden du lägger ner kan räknas som referenstimmar för LEED GA och AP
Utmärkta möjligheter att nätverka
Du får en insikt i hur LEED fungerar, och hur LEED kommer att utvecklas – innan de offentliggörs
Du får möjligheten att stärka dina relationer med SGBC – både personligt och för ditt företag
Alla arbetsgruppsmedlemmar kommer att att få ett officiellt erkännande av SGBC

Vi kommer att bilda tre nya arbetsgrupper för hösten 2013:
Grupp 1: Energiarbetsgrupp
Grupp 2: Arbetsgrupp för LEED Pilot Credit
Grupp 3: Arbetsgrupp för LEED-support
Tidigt under 2013 kommer vi också bilda en arbetsgrupp tillägnad utbildning. Denna grupp kommer att titta
närmare på LEED-specifika utbildningsbehov samt utbildning avseende annat grönt byggande i andra
certifieringssystem (BREEAM, Miljöbyggnad, GreenBuilding). Om du är intresserad av att delta i denna
arbetsgrupp, vänligen informera oss om det så att vi kan inkludera dig i framtida korrespondens.

Grupp 1: Energiarbetsgrupp
Energiarbetsgruppen kommer att ha ett antal uppgifter med olika prioritet. Den huvudsakliga uppgiften för den
här arbetsgruppen kommer att vara att hjälpa till med att implementera District Energy Guidance-dokumentet
som har förhandlats fram med USGBC. När projektlag i Sverige börjar använda dokumentet kommer de att
behöva hjälp med att tolka anvisningarna för deras specifika projekt. Den här hjälpen kommer förmodligen
även att innehålla diskussioner om LEED-relaterade frågor som baslinjen för energi, driftsättning, och
mätningar och verifieringar. Sekundära uppgifter för arbetsgruppen inkluderar att diskutera den förnybara
energi-poängen (och möjligheterna att få den att överensstämma bättre med liknande poäng i BREEAM) och
frågor om energi ifrån avfall (vilket påverkar LEED-poängen för Construction Waste Management). Den här
arbetsgruppen kommer att involveras inte bara i frågor avseende LEED för nya byggnader utan även för
befintliga byggnader.
Vi vill särskilt uppmana energiexperter, individer med expertis i energisimulationer och representanter för
energibolag att gå med i den här gruppen.
Grupp 2: Arbetsgrupp för LEED Pilot Credit
LEED:s Pilot Credit-process finns för att tillåta utvecklingen av nya poäng för frågor om gröna byggnader som
ännu inte tas upp i LEED. Den här gruppen kommer att arbeta med att ta fram ett antal nya poäng som Sweden
Green Building Council kommer att lägga fram som nya LEED Pilot Credits för USGBC. Om de föreslagna
pilotpoängen godkänns av USGBC så kan de då användas av projektlag över hela världen. Det här skapar en
möjlighet att dela med sig av något av Sveriges avancerade kunskaper om ett antal ämnen, som hållbar och
fuktbeständig konstruktion, ansvarsfullt upphandlande (efter kriterier som till exempel ISO 14001 certifiering,
procedurer för avfallsminimering etc.), en helhetssyn på design av energisystem (efter kriterier som flexibilitet
och robusthet i designen för att inrymma eventuella fel i individuella system) eller hur farligt avfall hanteras
och hur deras användning spåras i byggnader.
Arbetsgruppen kommer att arbeta utifrån en lista med koncept som är framtagna genom kartläggningar med
LEED-användare i Sverige, och från den här listan kommer kandidater väljas för fortsatt utveckling. För varje
föreslagen pilotpoäng så kommer arbetsgruppen definiera uppsåtet, kraven, inlämnat material, applicerbara
standarder och andra kommentarer, och kommer arbeta tillsammans med USGBC/GBCI för att förbereda
poängen för att lämnas in till LEED:s Pilot Credits-bibliotek.
Vi vill särskilt uppmana personer med god arbetserfarenhet av LEED (med kunskap om olika versioner som till
exempel LEED NC, CS, EBO&M och Healthcare) och personer med erfarenhet av utveckling av versionssystem
att gå med i denna grupp.
Grupp 3: Arbetsgrupp för LEED-support
Arbetsgruppen för LEED-support kommer att titta på de svenska LEED-användarnas behov genom utvecklingen
av ett online-baserat resursnätverk. De LEED-specifika resurserna kommer att vara en del av ett större ramverk
för byggnadscertifieringssystem som också kommer att hjälpa de som använder Miljöbyggnad, BREEAM och
GreenBuilding. Den här arbetsgruppen kommer att ha en nyckelroll i att uppfylla SGBC:s mål att stötta
medlemmar som certifierar gröna byggnader, medan man samtidigt engagerar medlemmarna i att skapa en
miljö där man samarbetar och delar med sig av sin kunskap.
Baserad på en behovsanalys gjord tillsammans med LEED-användarna så kommer arbetsgruppen definiera en
lista med prioriterade resurser. Sådana resurser skulle till exempel inkludera en lista med jämförelser och
synergier som finns mellan LEED och andra certifieringssystem (BREEAM, Miljöbyggnad), en lista över
innovationspoäng som tilldelats tidigare projekt i Sverige, och District Energy Guidance-dokumentet som
förhandlats fram med USGBC. Arbetsgruppen kommer också fastställa listan med lokala standarder som är
likvärdiga med de USA-baserade standarder som krävs av LEED, vilka sedan kommer läggas fram för
godkännande av USGBC, för att kunna erbjudas alla LEED-användare i Sverige. Rekommendationer kommer att
göras av arbetsgruppen om vilka resurser som ska vara tillgängliga utan kostnad och vilka som kan komma att
kräva särskild tillgång, som exempelvis krav på medlemskap.

Vi vill särskilt uppmana personer med god arbetserfarenhet av LEED (med kunskap om olika versioner som till
exempel LEED NC, CS, EBO&M och Healthcare) och personer med erfarenhet av utveckling av versionssystem
att gå med i denna grupp.
Hur du ansöker
Om du är intresserad eller har några frågor, vänligen maila Sue Clark på sue.clark@sgbc.se före den 14
september 2012. Se till att inkludera följande information:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Namn
Arbetsort
Arbetsgivare eller om du är egen företagare
En kort beskrivning av ditt nuvarande jobb, din utbildningsbakgrund och om du har några
specialistområden (dagsljusbedömning, energi, vatten, farliga kemikalier etc.)
Arbetsgrupp (om du är intresserad av mer än en grupp, vänligen skriv den ordning du föredrar). Ange
också om du är intresserad av att ta en ledande roll i en arbetsgrupp
Är du en LEED Professional (GA eller LEED AP), BREEAM Assessor, Miljöbyggsamordnare eller annan
specialist i något certifieringssystem för grönt byggande?

Tack för att du är intresserad av att gå med i LEED-arbetsgrupperna!

