KURSINFORMATION
En utbildning från Sweden Green Building Council

LEED – baskurs
Ett av världens mest spridda miljöcertifieringssystem
LEED är det amerikanska systemet för att miljöcertifiera byggnader. Det är ett av
världens mest spridda system och flera byggnader har eller är på väg att certifieras
i Sverige. Detta kurstillfälle består av två kurser som utvecklats av US Green Building
Council. Tillsammans ger de en omfattande inblick i LEED-systemet och hur det
tillämpas i Sverige.

Tid och plats

• 16-17 oktober 2012
• Stockholm

Avgift – 1 dag

1 eller 2 dagar
Kurserna ger bra grund för den som vid ett senare tillfälle vill gå vidare till att bli
certifierad.
Under kursdagarna ges aktuell information om vad som krävs för att uppnå
olika grader certifiering, t ex vad som krävs för att bli LEED AP och GA. Man kan
välja att antingen delta under dag 1 eller dag 2 – alternativt båda dagarna.
Huvudelen av kursen ges på engelska.

För vilka passar kursen?
Detta är kursen för dig som vill arbeta professionellt med LEED. Du kan vara fastighetsägare, projektledare, arkitekt, teknisk konsult, entreprenör, förvaltare, tillverkare etc.

• 4 300 kr för medlemmar
i Sweden Green Building Council.
• 6 100 kr för övriga.

Avgift – 2 dagar

• 8 540 kr för medlemmar
i Sweden Green Building Council.
• 12 200 kr för övriga.
Moms tillkommer. Avgiften inkluderar kurslitteratur samt
kaffe och lunch.

Kontakt kursinnehåll

• catarina.warfvinge@sgbc.se

Program – LEED

Kontakt anmälan

• swedengbc-kurs@ivl.se
• telefon 08-598 564 18

Dag 1
Första dagen motsvarar den LEED-kurs som av USGBC benämns 201: Core Concepts & Strategies. Denna kurs ger grundläggande kunskaper om LEED-systemet
och på vilket sätt det bidrar till miljömässigt hållbart byggande. Under dagen sker
en genomgång av LEED:s intentioner, hur systemet är uppbyggt och hur det används
strategiskt och de värderingsmetoder och normer som systemet grundar sig på.
Redovisning sker av några konkreta bedömningar av enskilda indikatorer och
hela byggnader. Exemplen är hämtade från verkliga projekt i Sverige och andra
ställen i världen.

Fler kurstillfällen 2012
• 19-20 juni 2012

30%
rabatt för
medlemmar!

programet fortsätter på nästa sida >
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En utbildning från Sweden Green Building Council
forts. Program – LEED
Dag 2
Andra dagen motsvarar den LEED-kurs som av USGBC benämns BD+C 301, Implementing the Building Design + Construction LEED Rating Systems.
Denna kurs kräver förkunskaper motsvarade kurs dag 1 kompletterat med erfarenheter från att ha deltagit i ett projekt som LEED-klassas, antingen ny- eller en
större ombyggnad. Man ska alltså vara förtrogen med de grundläggande begrepp
som förekommer i systemet.
I kursen går vi igenom hur man arbetar med LEED i ett typiskt projekt under
olika skeden, vilken roll och ansvar som respektive aktör har under projekteringen
och byggskedet och hur systemet används för att miljöstyra ett projekt mot rimlig
nivå. Hur man identifierar viktiga så kallade gröna åtgärder i projektet.
Kursen innehåller praktiska övningar valda så att de ska ge kunskap om hur man
löser problem och arbetar strategiskt utifrån syftet med LEED-systemet.

Arrangör
Kursen arrangeras av Sweden
Green Building Council – en ideell
förening, öppen för företag och organisationer inom svensk byggoch fastighetssektor vilka tillsammans vill verka för miljömässigt
hållbara byggnader.
Sweden GBC utvecklar, marknadsför och utbildar i Miljöbyggnad, EU GreenBuilding, LEED och
BREEAM.
För ytterligare information om
föreningen och kursverksamheten
besök webbplatsen www.sgbc.se

Föreläsare

Kurslitteratur och länkar

Gunnar Hubbard

På USGBC finns manualen ”LEED New Construction 2009” att hämta hem kostnadsfritt via denna länk: http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=5546.
Ta med manualen till kursen och läs/skumma gärna igenom den före för att
få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Huvudman för konsultbolaget Fore
Solutions, Portland, Maine, USA.
Licensierad, av USGBC, för LEED
utbildning och har erfarenhet från
över 50 LEED-projekt och undervisning inom grönt byggande runt
om i världen: USA, Kina, England,
Tyskland, Danmark och Förenade
arabemiraten. Konsulteras av BuildingGreen och USGBC, för LEED
User Web-baserade verktyg för
LEED 2009. Legitimerad arkitekt
och en av grundarna av och ledamot i USGBC´s avdelning i Maine.

• Mer information – Dag 1
https://www.usgbc.org/coursecatalog/coursedetail.aspx?ID=90000040.
• Mer information – Dag 2
https://www.usgbc.org/coursecatalog/coursedetail.aspx?ID=90000336.

Anmälan
För anmälan till våra kurser kontakta Sandra de la Motte på e-post swedengbc-kurs@ivl.se
eller ring på telefon 08-598 564 18.

Pia Öhrling
Miljösamordnare och konsult med
mycket god inblick i hur LEED och
BREEAM-systemen tillämpas i
Sverige. Piacon AB.

Våra certifieringssystem
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